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Melken en wonen in Buinerveen
Begin april werd de voltallige
redactie van de Dorpskrant gastvrij ontvangen bij de familie
Pegge aan de 2/3e Weg Zuid te
Buinerveen. Nieuwkomers in ons
dorp, het bedrijf door niemand
over het hoofd te zien en mogelijk
hebben velen zich al afgevraagd
wat daar toch allemaal gebeurt
midden in het veld. Harry en
Lenie Pegge wonen hier, volledig
in de vrijheid, vol in de wind sinds
4 januari 2011. Of beter gezegd,
de koeien zijn gekomen op die
datum, dus toen is de echte bedrijvigheid aldaar begonnen.
Na meer dan 100 jaar op het familiebedrijf geboerd te hebben te
Mander in Twente is de huidige
generatie Pegge in Buinerveen
terecht gekomen. Geen uitbreidingsmogelijkheden, ruimte
maken voor de natuur en een drukke straatweg over het erf (tussen
woonhuis en melkveeschuur
door, nota bene met een eigen
zebrapad voor de deur) waren
reden genoeg om het ergens

anders voort te willen zetten.
Een zeer voor de hand liggende vraag is hoe ze toch in Buinerveen terecht zijn gekomen.
Hier zit een filosofie achter die
we u niet willen onthouden. In
Mander was een natuurproject
gaande waarvoor 4 boerderijen moesten verdwijnen. Om
deze uitplaatsers kans tot uitbreiden te geven in de regio
was er ook ruimte nodig. Het
bedrijf van Pegge is daarvoor
opgeofferd in dit natuurplan
zodat hun grond beschikbaar
kwam voor de mensen die het
veld ruimen moesten voor de
natuur. Dus toen moest Pegge
op zoek naar iets anders, waar
het tevens mogelijk zou zijn
het bedrijf uit te breiden en op
te laten volgen door hun zoon
Roy. Nu nog studerend in Dronten, maar hij hoopt zich over
ca. 1,5 jaar bij de familie in
Buinerveen te kunnen voegen
om op termijn het bedrijf over
te kunnen nemen.
Lees verder op pag 22
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
14 apr
12 mei
20 juni
1 sep
6 okt
10 nov
15 dec

Bingo
Bingo
Vrouwencafé
Bingo
Bingo
Bingo
Bingo

DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

6 juni 2012
16 augustus 2012
3 oktober 2012
5 december 2012

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
BIBLIOBUSTIJDEN
Vrijdag
CBS 59 9.20 uur 9.50 uur
OBS 75 10.05 uur 11.15 uur

OUD IJZER
ACTIE
Omdat NOAD ermee stopt, is
ons gevraagd deze actie over te
nemen. Daar er altijd wel sprake
is van allerlei onderhoudswerkzaamheden rondom de ijsbaan en
het gebouw, kunnen wij deze
opbrengsten heel goed gebruiken.
Heeft U oud ijzer liggen en wilt
u daar vanaf?
Dan kunt u dit op zaterdag 12
mei a.s vanaf 8.00 uur aan de
straat leggen.
Heeft U grote of zware dingen
dan kunt U contact opnemen met
Arnold Habing tel: 06-13384448
of
Arjan Jeuring tel: 06-11387782
Bestuur Schaatsvereniging

JEUGDWERK SEIZOEN 2012
DATUM
Woensdag 18 april 2012
Woensdag 6 juni 2012

ACTIVITEIT
knutselen
eindfeest

Opgeven bij:
Els de Roo……0599-212604
h30deroo@hetnet.nl
Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: vanaf 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: vanaf 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro. Inclusief drinken en iets lekkers.
Karaoke
Groep 3 t/m 8: vanaf 19.00 t/m 21.00 uur.
Kosten: 1.50 euro Inclusief drinken en iets lekkers.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: vanaf 12.30 t/m 16.00 uur
Kosten 3 euro. Met eigen vervoer.

OPGEVEN
12 april
31 mei

Dorpskrant Buinerveen
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UITNODIGING
“ANTON HEYBOER
TERUG IN DRENTHE”
Opening tentoonstelling
6 mei 15.00 uur

Nieuws
Heel erg veel dank voor de zeer
unieke vuurkorf die voor de
jeugdsoos is gemaakt!
Met dank aan Janine Ratering &
Marlotte Wansink werd de extreme make-over een zeer geslaagde
meidenavond.
Omdat 't Hok 1 jaar bestond was
er op 30 maart een dropping.
50 jongeren + begeleiding deden
aan deze dropping mee.
Bij thuiskomst was er o.a. een
broodje hamburger en werden er
griezelige en komische gebeurtenissen verteld rond het kampvuur.
Tijdens de jongensavond hebben
de jongens zich zeer vermaakt met
een potje bowlen.
De gezamelijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 17 MEI
weer een

FIETSTOCHT
De tocht zal weer een verrassing worden.
Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.
Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken.
En zullen er aan het einde van de middag waar men wel om 17.00 uur
binnen moet zijn, weer de nodige antwoorden op simpele vragen voor
opschudding zorgen.
Inschrijven en vertrek

13.00 uur in het Dorpshuis.
Dus beste mensen pak de fiets en doe eens een keer mee.
Graag tot 17 mei
De Sportvereniging

Galerie ATELIER 41
Zuiderstraat 41
9524 PG Buinerveen
Tel: 0599 212673
Tel: 06 23081388
e-mail: info@atelier41.nl
Website van beeldend kunstenaar
Cor Sonke
www.corsonke.nl
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Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 29 augustus
t/m
zaterdag 1 september
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site
www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei
Aanmelden kan ook via de website:

www.spelweekbuinerveen.nl
Deelname kost € 10,Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
Rekeningnummer: 1028.25.513
Ten name van: St. Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek
Onder vermelding van: naam, achternaam en leeftijd.
Indien overmaken niet mogelijk is, dit bedrag graag betalen na
opgave bij: Gea Weggemans, Hoofdkade 13 Buinerveen

Deelnameformulier Spelweek Buinerveen 2012

Naam + achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Groep in schooljaar
2012/2013
Wanneer:
Opmerkingen:
Vrijwilliger:

Woensdag 29 augustus t/m
zaterdag 1 september 2012

Deelname op eigen risico

2012

Dorpskrant Buinerveen
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Programma spelweek 2012
Dag

Tijd

Woensdag 14.00-16.00
20.00-22.00
22.00-00.00
Donderdag 10.00-11.00
11.00-12.00

Vrijdag

Zaterdag

Groep 1 t/m 4
4-7 jaar
Postbodespel

12+
Dukes of Buinerveen
Buinerveeners in the
bush

Jungle knutsel

Pannenkoeken eten
14.00-16.00 Survival jungle
Jungleparty
18.30-19.30
22.00-00.00
10.00-12.00
Sterkste man/vrouw
14.00-16.00
Pyjamaparty
18.30-19.30
20.00-22.00
22.00-08.00

07.00-08.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30

Groep 5 t/m 8
8-12 jaar
Zoektocht naar snelle Henkie
Buinerveeners in the bush

Expeditie Buinerveen
Zig-zag door de jungle

Expeditie Buinerveen
De geest van ‘t Meras

Spam
Google maps

Vrijdagavond-quiz
Groep 7/8
overnachten
Groep 5/6 naar
Karaoke
huis
Ontbijt
Vakantie plezier / Pimp my bike
Ballonnen oplaten
Rondrit dorp
Eten in dorpshuis

Terug naar de rimboe

Dropping
Ontbijt

Let op: Alleen deelname aan de dropping mogelijk voor 16 t/m 21 jaar, kosten: €5,-

Pagina 6

Dorpskrant Buinerveen

Lentenieuws van de Meraskabouters
Maart roert zijn staart en april doet
wat hij wil. En zo gaat het met de
wisseling van seizoenen; zo ben je
nog in winterse sferen en zo is het
lente. Ook op de peuterspeelzaal
is dat goed te zien. Buiten staan de
bloemetjes in de border mooi in
bloei en de verleiding bij de peuters is groot om ze te plukken
voor hun allerliefste mama....
Geheel in lente stijl is er weer een
prachtige schildering op het raam
gezet door Sarah Bogers en daar
zijn we heel blij mee. Ook binnen
heeft er een kleine metamorfose
plaatsgevonden en is alles fleurig
en kleurig te noemen. Lente en
Pasen zijn mooie momenten om
de inrichting een frisse en vrolijke
uitstraling te geven.
In de groep zijn we er ook druk
mee bezig. Zo hebben we kringgesprekken waarin we het over
lente en Pasen hebben. Vanzelfsprekend krijgen de peuters hier
ook de gelegenheid iets te vertellen en dat geeft soms mooie
momenten. Je ziet en hoort een
mooie en leerzame wisselwerking
tussen de peuters onderling en
naar de juffen toe. Soms gaat het
helemaal niet over het onderwerp
maar leeft iets zo sterk in de peuter
dat ie er graag over wil vertellen.
Dat is dan natuurlijk ook altijd
goed bij ons.
We hebben van ons actiegeld een
mooi boek gekocht, het knutselmateriaal aangevuld en natuurlijk
is er ook wat lekkers gehaald voor
het jaarlijkse Paasontbijt en voor
traktaties. Op 4 april was het weer
eieren zoeken buiten in de tuin en
smikkelen van al het lekkers wat
er geserveerd werd.
Onlangs hebben we bezoek gehad
van Willem Wanders met mama
schaap en 2 pasgeboren lammetjes. Samen met de papa's en
mama's hebben we gekroeld ,
geknuffeld en geaaid en de lammetjes lieten het zich allemaal

welgevallen. Er zijn leuke
foto's gemaakt van dit bijzondere bezoek. Om de geboorte
van de lammetjes te vieren
hebben we ook nog gesmuld
van lange vingers gedoopt in
geboorte muisjes. Dit was een
mooi moment voor ouders om
met elkaar in gesprek te komen
en hun peuter eens op de peuterspeelzaal te ervaren. Willem kreeg als bedankje een
zelfgemaakt schaapje dat met
veel aandacht en liefde door
een paar peutertjes gemaakt is
en van de oudercommissie
kreeg hij een fles Beerenburg.
Het hele bezoek is in samenwerking met de leden van de
oudercommissie georganiseerd. Op de reguliere dagdelen wordt er samen met de juf
en vrijwilligsters gericht
gewerkt en gespeeld met de
peuters. Voor de organisatie
van extra activiteiten kunnen
we altijd een beroep doen op
de oudercommissie die dan
ondersteuning biedt. Heel fijn.

Zo na de Pasen gaan we weer verder met een nog nader te bepalen
onderwerp en komen moederdag
en vaderdag ook al weer in beeld.
Tel daar bij op de nodige verjaardagfeestjes, het afscheid van 4
jarigen en de binnenkomst van
nieuwe peutertjes en je bent zo
weer druk in de weer op maandagen woensdagochtend. Maar we
letten er goed op dat ondanks de
drukte het SPELEN op de peuterspeelzaal de belangrijkste activiteit is en dat maakt het zo leuk op
de Meraskabouters.
Voor de nabije toekomst hebben
we gelukkig al weer een aantal
peuters op de aanmeldSlijst staan
dus dat is een positief teken.
Bent u nieuwsgierig geworden na
het lezen van dit stukje kom dan
gerust eens bij ons op bezoek om
nader kennis te maken .
We zien u graag.
Team de Meraskabouters.
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Eieren zoeken
Zaterdag 7 april eieren zoeken
in het bos op Buinerveen.
Zaterdagmiddag kwamen 35 kinderen naar het dorpshuis te Buinerveen om eieren te gaan zoeken
in het bos . Met zijn allen gingen
we naar het stukje bos waar de
eieren verstopt waren.
De zoekers waren in 2 groepen
verdeeld.
Groep 1 t/m 4 van de basis
school en groep 5 t/m 8 van de
basis school .
In het bos aangekomen gingen de
kinderen met veel enthousiasme
naar hun gedeelte van het bos. Al
gauw kwamen de eersten terug
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met een gevonden ei. Elke
keer als ze een ei gevonden
hadden moesten ze het bij de
leiding inleveren voordat ze
weer verder mochten zoeken.
In elk gedeelte was ook een
gouden ei verstopt. De eieren
waren verdeeld in kleuren
Blauw, rood, oranje, groen,
geel. Groen/wit gestreept en
naturel. Elke kleur had een
bepaald aantal punten. Na
een uur zoeken in het bos
waren bijna alle eieren gevonden en gingen we terug naar
het dorpshuis. Daar kregen
alle kinderen een bekertje
drinken en stonden er chocolade eitjes op de tafel. Voor de
zoekers met de meeste punten
waren er 3 kleine prijsjes voor

PAX Kinderhulp
Reisen zu Gasteltern,.......warum?
De stad Berlijn
Ooit was er een gedeeld Duitsland
en een gedeeld Berlijn. Dat is nu
gelukkig allang verleden tijd. De
vrijheid kwam en de vrees verdween toen de muur viel in 1989.
Maar sociale, culturele en economische problemen bleven bestaan.
Om welke kinderen gaat het.
De sociale omstandigheden van
veel Berlijners zijn slecht, vooral
in een aantal wijken in het centrum en in het oostelijk deel van
de stad. De kinderen hebben te
maken met de gevolgen van werkloosheid, alcohol- en drugsverslaving van hun ouders, agressiviteit,
criminaliteit en niet te vergeten
vreemdelingenhaat.
Veel kinderen leven in kindertehuizen of gebroken gezinnen en
zijn vaak op zichzelf aangewezen.
Juist deze kinderen hebben het
nodig om even uit hun dagelijkse
omgeving weg te zijn en in Nederland op verhaal te komen. Zo ervaren zij dat het ook anders kan en

groeit hun vertrouwen in een
betere toekomst.
Gastouder zijn
Het gaat om kinderen van vijf
tot veertien jaar. Zij blijven in
de zomer drie weken. Als het
klikt tussen gastkind en gastgezin kan men het kind heruitnodigen. Kindertehuiskinderen mogen zelfs ook met Pasen
komen en soms ook met de
Kerst. Zo kan er een hechte
band ontstaan en een tweede
thuis voor de kinderen.
Voor meer informatie kunt u
bellen met een medewerker, in
uw buurt is dat H. Winters
0599 522542 of 06 14114109
Begeleiding van gastouders
en kinderen.
Medewerkers van Pax Kinderhulp begeleiden de kinderen
tijdens de reis en hebben overleg met instanties in Berlijn.
Samen zorgen zij ervoor dat de
kinderen die het het hardst
nodig hebben komen. Ook
bekijken ze welk kind er in

elke groep en voor alle kinderen
was er nog een hangertje en een
chocolade paas ei. Al met al een
leuke middag en iedereen ging
voldaan naar huis.
Op de site van Buinerveen staan
diverse foto's van het eieren zoeken. Op naar volgend jaar.
Activiteiten Dorpshuis
Buinerveen

welk gastgezin het best past.
Daarnaast geven zij ondersteuning aan gastouder(s) en staan 24
uur paraat tijdens de vakanties.
Wachtlijst
Er staan al veel kinderen bij ons
op de lijst die al heruitgenodigd
zijn door hun gastgezin. Maar er
zijn nog meer kinderen die graag
komen en voor wie wij nog een
plaatsje zoeken. De data van de
reizen kunt u vinden op onze website www.paxkinderhulp.nl .
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Carnaval in ons Dorpshuis
Op zaterdag 18 februari waren we
al vroeg in het dorpshuis. Alles
moest versierd worden voor het
carnavalsfeest voor de kinderen
van ons dorp, georganiseerd door
het Jeugdwerk. Dat betekent veel
ballonnen oppompen, vlaggen
ophangen, tafels en stoelen aan de
kant en de geluidsinstallatie klaarzetten. En dan vlug naar huis om
onszelf om te kleden. Om 2 uur
waren we weer aanwezig, om niet
veel later de eerste kinderen in
hun leukste verkleedkleren te
mogen ontvangen. Eerst even
turven hoeveel frikadellen of bitterballen er door Grietje klaar
gemaakt moest worden. En even
kijken of iedereen hun telefoonnummer had doorgegeven. Dit
hebben we nog niet eerder hoeven
gebruiken, maar deze middag was
ik toch erg blij, dat we een moeder
konden bereiken, omdat een kleine meid ziek werd.
En toen was het zover. Lampen uit
en muziek (hard) aan. Volgens mij
zouden enkele ouders nog graag
even gebleven zijn. Maar dit is
toch echt voor onze kinderen.
Brenda en Mirjam waren weer aan
het schminken. De creaties die ze
maken worden ieder jaar mooier.
Ze hebben het de hele middag dan
ook erg druk gehad. Berend
mocht voor het eerst als dj de knoppen bedienen. En de Streetband
van Crescendo speelde tussendoor hun swingende nummers.
Anja zorgde voor het drinken,
Kim en Wendy voor de serpentines, Mirella voor de snacks en
ikzelf voor de rand en kant zaken.
We hadden met de kinderen afgesproken, dat ze op mijn teken aan
de kant zouden gaan staan. Dat
deden ze maar wat graag, want dat
betekende dat ze weer iets lekkers
zouden krijgen. Ranja was onbeperkt aanwezig. En dat was maar
goed ook, want ik heb heel wat
verhitte gezichten gezien.
Voor we het in de gaten hadden,

was het al tijd om de prijzen
voor de leukste kledij bekend
te maken. De dames Crescendo jureren al jaren voor ons,
maar dit jaar vonden ze dat de
heren maar eens hun steentje
bij moesten dragen. Ondanks
dat het een moeilijk taak bleek
te zijn, er zijn immers zoveel
leuke, grappige, interessante
verklede kinderen, hebben ze
toch een paar kunnen kiezen.
e
De 3 prijs ging naar Jan Hulshof als piraat. De twee 2e prijzen zijn voor Mick Elting en
Ruben Wals, beide als Mario.
e
De 1 prijs ging naar onze
Spaanse danseres Aaltje Hulshof. Allemaal hebben ze een
cadeau uitgezocht. Daarbij
moet gezegd worden, dat
Ruben liever de saxofoon van
Crescendo wilde hebben. Dit
instrument lag naast de
cadeautjes. Hij dacht kennelijk
dat het erbij hoorde. Helaas
zag de muzikant van Crescendo dat niet zo zitten.
Op een gegeven moment
kwam Thymen Jongsma naar
mij toe en zei dat hij dezelfde
piratenpak aan had als Jan. Hij
had helemaal gelijk. En wij

hebben dat helemaal niet opgemerkt. Daarom heeft hij van mij
e
de 4 prijs gekregen en mocht ook
nog iets uitzoeken. Eerlijk is eerlijk, toch?
En toen was het toch echt tijd dat
iedereen werd opgehaald. De
afspraak met de kinderen was, dat
ze niet uit de zaal zouden gaan,
tenzij met papa, mama, opa, oma
of oppas. De oudsten mochten
natuurlijk alleen naar huis.
Toen de zaal uitgestorven was,
konden we de vlaggen losknopen.
De ballonnen werden met een
hoop kabaal kapot geknapt. En de
serpentines bij elkaar geveegd.
We hadden geluk, want Grietje
had het plan gevat om de zaal eens
goed onderhanden te nemen, dus
we konden de tafels en stoelen
gewoon laten staan waar ze stonden.
Ik vond het weer een geslaagde
middag. En heb zin om het volgend jaar weer te gaan organiseren.
Van Samba-vogel tot trekker.
Op 21 maart stond er weer een
knutselmiddag op de planning.
Vaak hoor je de vraag hoe we op
ideeën komen. Soms zie je iets in
een hobbyblad, soms zie je een
knutsel bij een ander. In dit geval
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is het idee ontstaan door een
garenklos die we van de buurvrouw van Bianca hebben gekregen. En Bianca zelf kwam met
opvulmateriaal die we konden
rijgen. En daar waren een lijf en
poten en hals van een vogel al
ontstaan. Kunststof eieren werden
getransformeerd als kopjes. Janet
en Bianca hebben de boodschappen gedaan. Ze hebben stad en
land afgereisd om stopnaalden
met stompe punt te kopen. En dan
kom je in winkels waarvan je het
bestaan niet eens wist. Maar het
resultaat was, dat de kinderen
veilig konden rijgen.
Helaas was de eerste groep niet zo
groot. De zwemlessen beginnen
weer. Maar de pret was er niet
minder om. We begonnen met de
poten te maken. Dat kon aan de
klossen bevestigd worden, waarin
Anja, Lieselot en ik van te voren al
gaten hadden gesmolten. Met
priem en waxinelichtje.
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Gerjan en Wouter zagen een
vogel niet zo zitten. Zij hebben
van de klossen en foam een
trekker met een kar gemaakt.
Ook heb ik honden en een vlinder zien ontstaan. Bjarne waande zich in Brazilië. Hij was
helemaal in zijn sas met zijn
Samba-vogel, zoals hij het
noemde.
Persoonlijk vond ik deze knutsel weer erg geslaagd.
Nu ik dit schrijf is de vergadering voor de komende knutsel
in april al achter de rug. De
briefjes zijn in de maak. Ook
hebben we weer besloten om
met ons eindfeest naar Drouwenerzand te gaan. We hopen
weer op twee hele gezellige
middagen.
Namens het Jeugdwerk,
Els de Roo.

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

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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Nieuwsflits OBS 75
Het is lente, het mooie weer is in
aantocht, er wordt volop gespeeld
op het schoolplein.
Zo vlak voor Pasen is het weer tijd
voor een update van onze school.
Je kunt je het nu bijna niet meer
voorstellen met dit prachtige
weer, maar in de eerste week van
februari zijn we met school wezen
schaatsen op de ijsbaan in Buinerveen. Onder leiding van meester
Stefan en juf Hildegard gingen de
kinderen rondjes schaatsen en
konden ze voor elk rondje een
stempel halen. Ook werd er lekker
vrij geschaatst!
De meeste kinderen deden het
super, op af en toe een kleine valpartij na dan...
Op 7, 8 en 9 februari hebben de
leerlingen van groep 8 de Cito
toets gemaakt. Het is altijd een
spannende periode. Maar de verhalen waren positief en de meeste
leerlingen vonden het leuk om
de toets te maken.
Op 21 maart is het Drents Verkeers Label uitgereikt aan onze
school!Uiteraard zijn wij allemaal
erg trots! Meer over deze leerzame maar ook erg leuke ochtend
elders in deze Dorpskrant!
Vrijdag was er voor de bovenbouw het project Dode hoekspiegel. Er stond een vrachtwagen
klaar en de chauffeur legde uit wat
nou precies de dode hoek is.
Dat is de plek achter de vrachtwagen waar de chauffeur de kinderen
niet kan zien.
Iedereen mocht een rondje meerijden en kijken wanneer de fietsers (dank aan Ingrid en juf Bea)
achter de vrachtwagen wel of niet
in de spiegels te zien waren.
Ze hebben geleerd waar ze moeten fietsen zodat ze wél goed
zichtbaar zijn!
Op 5 april was er de jaarlijkse

Paasactiviteit.
Er werd een paashaas en een
paasbakje geknutseld, pannenkoeken en wentelteefjes
gebakken, eieren geschilderd
en nog veel meer leuks!
Ook kwam de paashaas nog
even langs met een mandje met
lekkere paaseitjes!
Om half 12 was er een paasbrunch met broodjes, eitjes,
heerlijk zoet en hartig beleg en
een knakworstje voor iedereen.
Toen iedereen het buikje vol
had, gingen de groepen 1, 2, 3
en 4 paaseieren zoeken op het
plein. Nadat alle eieren gevonden waren, mochten ze nog
lekker buiten spelen.
De groepen 5, 6, 7 en 8 gingen
“Neuties Schiet'n” in het bos!
Na alle leuke activiteiten
waren de leerlingen om 14 uur
vrij en mochten ze met de
schoolkrant en een paaszakje
met walnoten (met dank aan
Hofman Buinerveen), een mandarijntje en lekkers van chocolade naar huis!
Foto's van deze gezellige dag
staan binnenkort op de site.
Zoals iedereen weet is de Paashaas een fictieve haas waarvan
aan kinderen wordt verteld dat

e

hij paaseieren brengt op 1 Paasdag. De haas heeft een mandje op
zijn rug met daarin eieren waarvan niet duidelijk is door wie ze
gelegd zijn. Vooral ook omdat
veel eieren uit chocolade bestaan.
Het schijnt dat één van de kinderen van OBS 75 op de ochtend van
1e Paasdag zich een hoedje schrok
toen ze achterin haar tuin plots een
haas zag met zo'n mandje op zijn
rug.
Volgens Paashaaskenner dr.
Lepus Europaeus was dit zeker
voor Nieuw-Buinen een unieke
waarneming: “Paashazen werden
vroeger wel eens vaker gemeld,
maar de laatste 80 jaar was er niet
één melding vanuit Het Veen. Ook
het feit dat de Paashaas door de
leerling betrapt werd in de
bebouwde kom, is opmerkelijk.
Iedereen weet dat hazen vooral in
het vrije veld verkeren”.
De leerlinge van OBS 75 haalde
eerst haar vader erbij die er in
geslaagd zou zijn een foto te
nemen van het schuwe dier. Of er
nog een gesprek met de Paashaas
is geweest, is niet duidelijk
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geworden. Na overleg met het
Agentschap Meldingen Zeldzame
Paashazen (AMZP) werd besloten niet teveel ruchtbaarheid aan
de zeldzame waarneming te
geven om een te grote toeloop van
dagjestouristen, sensatiezoekers
en jagers te voorkomen. Maar
mochten meer kinderen de Paashaas waargenomen hebben, wordt
men verzocht dit te melden, liefst
met foto, bij het AMZP. Als de
meldingen bij de juffen ingeleverd worden, zullen zij zorgen dat
de meldingen op de juiste plek
komen. Wordt (mogelijk) vervolgd.
Van de school met die bijzondere
naam: Obs 75 in Nieuw Buinen
www.obs-75nieuwbuinen.nl

Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel

aan OBS 75 op 21 maart
Op 21 maart 2012 hadden wij op
school 75 de feestelijke uitreiking
van het Drents Verkeersveiligheidslabel door wethouder Wil
Luchjenbroers.
Het Verkeersveiligheidslabel is
een keurmerk dat basisscholen
kunnen behalen door het traject
van dit project te volgen. Wanneer
een school aan alle eisen voldoet,
worden zij 'gelabeld' met het Verkeersveiligheidslabel.
Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de
kinderen op een gelabelde school
verkeersregels leren en oefenen
van groep 1 tot en met groep 8,
doordat verkeersveiligheid een
vast onderdeel is van het schoolbeleid en het lespakket
Daarnaast leren kinderen door het
in de praktijk oefenen van verkeersituaties hoe ze hierop moeten reageren. Daardoor doen ze
als jonge verkeerdeelnemer
broodnodige
ervaringalle
op. leerlingOp deze dag hadden
en s'ochtends eerst een les van het
programma STREET WISE van

de ANWB. Dit programma is
er op gericht om extra verkeersvaardigheid op te doen.
Groep 1 en 2
Deze groepen hebben in de
gymzaal van school geoefend
met het oversteken en het herkennen van verkeersgeluiden.
Groep 3 en 4
Deze groepen gingen met het
openbaar vervoer naar Buinen.
In sporthal de Woerd hadden
ze een programma met een
elektrische auto. Ze hebben
geoefend met oversteken in
verschillende verkeerssituaties. Ook hebben ze gezien en
gevoeld, waarom gordels en
een kinderzitje belangrijk zijn.
Groep 5 en 6
Op het avebe terrein kregen
deze groepen les over de remweg, van een instructeur met
een echte lesauto. De kinderen
mochten meerijden in de auto
en zelf een noodstop maken.
Als extraatje was de brandweer ook nog gekomen om het
wegdek nat te spuiten.

Groep 7 en 8
Deze groepen deden een parcours
op de fiets om hun fietsvaardigheid te vergroten en beter te leren
omgaan met de omstandigheden
op de weg. Op het eind mochten
ze nog een rondje rijden op een
elektrische step.
Toen iedereen weer op
school terug was werd om 10.45
het label onthuld. De mascotte
van het verkeersveiligheidsabel
SEEF kwam hier voor langs. De
wethouder heeft het bijbehoren
certificaat uitgereikt aan Eppie
Blauw en Ciska Verhage.
SEEF en de wethouder
gingen nog een wedstrijdje doen
op de fiets en daarna was het tijd
om de ballonnen op te laten voor
de ballon wedstrijd.
De kinderen kregen allemaal een
gebakje met het logo van SEEF
erop, een sleutelhanger en een
street wise diploma.
We kijken met zijn allen terug op
een feestelijke, gezellige en leerzame morgen!

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Nieuwbouwplan Zuidonder
Het nieuwbouwplan Zuidonder
van de fa. Nijhuis is na een inzage
termijn, waarin geen bezwaren
zijn ingediend, op donderdag 6
oktober vastgesteld in de
Gemeenteraad.
Het plan bestaat uit 37 woningen,
die naar eigen inzicht mogen worden gebouwd. Dit is mogelijk met
de fa. Nijhuis, of met een eigen
aannemer of in eigen beheer. De
kavelgrootte is naar eigen behoefte af te nemen. Getracht zal worden de m2-prijs laag te houden.
Verkoop van de kavels gaat via
Makelaar Huis Exloo (Conny
Ottens). Ook voor belangstelling
voor de boerderij/schuren voor
senioren en starters graag contact
opnemen met Makelaar Huis.
Telefoon: 0591-548182 of via
info@makelaarhuis.nl
Bos 't Meras
Vrijdag 20 april komen een aantal gemeenteambtenaren op
bezoek en gaan we samen met hen
het bos 't Meras inspecteren.
Hierbij zal ook een nieuwe ingang
bij OBS 75 onderdeel van het
gesprek zijn.
Tevens zal een speelruimte voor
kinderen ter sprake komen.
Wijkschouw
Wijkschouw gaat binnenkort
voor het gebied NieuwBuinen(west) tot aan de Mondenweg weer plaatsvinden. Aan de
Wijkschouw nemen Lefier, politie, gemeente en huurdersvereniging deel om samen met de bewoners de wijk/straat netjes en rustig
te houden.
NL-doet.
Op zaterdag 17 maart hebben
leden van de werkgroep DOP
samen met vrijwilligers van 9 tot
12 uur zwerfvuil geruimd. Start-

plaats was bij de kantine van
de schaatsvereniging, waar
meerdere groepen eveneens
begonnen. Na de koffie zijn we
door het bos richting Noorderdiep gelopen, waarna we door
de Eikenlaan naar het Zuiderdiep zijn gegaan. Hoofdstraat,
Hoofdkade en een klein deel
van de Noorderstraat zijn nu
vrij van zwerfvuil . 5 vuilniszakken vol was het resultaat!!
De gemeente heeft deze op
maandag opgehaald. Dank aan
de vrijwilligers!! Als er meer
personen zich hadden aangemeld, konden we het hele
dorp schoonmaken, maar
helaas….

Steunstee in
MFA Noorderbreedte
Na een gesprek tussen Lammie
Polling en werkgroepleden is
duidelijk gemaakt dat onze kant
van de Mondenweg ook graag
informatie wil over de Steunstee
en alle mogelijkheden. Het 1e
resultaat is te zien in deze krant.
Ook liggen er folders in ons
dorpshuis.
De werkgroep voor ons DOP
bestaat uit: Els de Roo, Jan Haikens, Jan van Noortwijk, Dennis
Middeljans, Wim Bruil, Margriet
Nascimento en Ina Habing

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

Dorpskrant Buinerveen
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L.Kruit “uw ondersteunende hulp”
Wie ben ik?
Mijn naam is Lianne Kruit. In juni
2010 ben ik afgestudeerd als activiteitenbegeleidster. Omdat het
altijd een wens van mij is geweest
ben ik sinds oktober 2011 enthousiast voor me zelf begonnen met
mijn eigen zorgbedrijfje. Met
mijn ervaring, passie en enthousiasme, hoop ik anderen hiermee
van dienst te kunnen zijn.
Er komt veel kijken bij het onder-

steunen, verzorgen of helpen
van een persoon. Wanneer uw
familielid, partner of kind
dagelijkse ondersteuning
nodig heeft, kan het moeilijk
zijn om aan uw eigen ontspanning toe te komen. Het is
belangrijk dat de zorgverlener
ook voldoende ontspanning en
ondersteuning krijgt. Vaak
voelt u zich bezwaart om een
moment aan uzelf te denken.
Wat kan ik voor u betekenen?

Ik bied ondersteuning aan zowel
ouderen, volwassenen als kinderen. Ik kan taken overnemen die
voor u dagelijks werk zijn, behalve medische handelingen en persoonlijke verzorging. Zodat u de
ruimte krijgt om tijd voor uzelf te
nemen. Ik ondersteun u, in de
thuissituatie en in uw eigen omgeving. Uiteindelijk zal deze ondersteuning u de kans geven om op te
laden.
Welke vormen van ondersteuning
zijn er mogelijk?
-Taakverlichting van de zorgverleners
-Activiteiten ondernemen
-Sociaal contact.
Bent u nieuwsgierig geworden,
maar wilt u meer informatie? Dan
kunt u gerust bellen of e-mailen.
Ook kunt u een bezoek brengen
aan mijn website.
Telefoon:
06-53247703
E-mail:
info@ondersteunendehulp.nl
Website:
www.ondersteunendehulp.nl
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Medisch Centrum Noorderbreedte
Op 21 januari is in de MFA Noorderbreedte de officiële opening
geweest van het nieuwe Medisch
Centrum. Dit Medisch Centrum is
een onderdeel van Gezondheidscentrum De Monden en biedt voor
alle inwoners van Nieuw-Buinen
en omstreken (dus uiteraard ook
van Buinerveen) een uitgebreid
scala aan voorzieningen voor
medische zorg dicht bij huis.
In dit artikel geven wij u een
samenvatting van de mogelijkheden die we u te bieden hebben.
Kijkt u gerust ook eens op onze
websites. Op 21 april zullen wij
aanwezig zijn op de Seniorenmarkt in de MFA. U bent van harte
welkom.
Wie zijn wij?
Gezondheidscentrum De Monden
is een samenwerkingsverband
van verschillende partners op
gezondheidsgebied. Dit zijn Icare
(thuiszorg), Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek,
GGZ Drenthe (Ouderen, Kinderen Jeugd Psychiatrie, Indigo) en
de huisartsen in Nieuw-Buinen,
Tweede Exloërmond en Valthermond. Gezamenlijk bieden wij
betrouwbare zorg in de breedste
zin van het woord én dichtbij huis.
Wat hebben wij te bieden?
Het samenwerkingsverband
Gezondheidscentrum De Monden
biedt hulp bij o.a.:
- overgewicht
- astma/COPD
- hart en vaatziekten
- diabetes
- depressie
- werkstress
- oncologie

- consultatiebureau voor senioren
De zorgverleners bieden u
o.a.:
Icare:
- thuiszorg verpleging & ver
zorging
-begeleiding en zorg in de laat
ste levensfase
- dementiezorg
-complexe verpleegkundige
zorg
-consultatiebureau voor
senioren
Fysiotherapie Musselkanaal
/BAG Kanaalstreek:
- manuele therapie
- hart/vaat/long therapie
- dry needling therapie
-psychosomatische
fysiotherapie
- arbeidstherapie
- sportfysiotherapie
- echografie
-diverse beweegprogramma's
GGZ Drenthe/Indigo:
-vraagverheldering bij
psychische problemen
-trainingen voor mentale
fitheid bij o.a. somberheid
-kortdurende psychologische
behandelingen
-psychiatrisch onderzoek en
behandelingen bij kinderen,
volwassenen, en ouderen bij
o.a. depressie-, angststoor
nissen en psychoses, ontwik
kelingsstoornis adhd, autisme
geheugenstoornissen door
dementie
-begeleiding voor ouders en
mantelzorg

Huisartsen:
-basis huisartsenzorg
-hechten van wonden
-plaatsen van spiraaltjes
-kleine chirurgische ingrepen
-sterilisatie, ooglidcorrectie
-zorg voor chronische ziektes
zoals astma, COPD, diabetes
- stervensbegeleiding
- orthopedisch spreekuur
Ook zijn er in MC Noorderbreedte een logopediste, diëtiste en een
podotherapeut aanwezig.
Praktische informatie
Gezondheidscentrum
De Monden
Locatie MC Noorderbreedte
Noorderdiep 141, Nieuw-Buinen
www.gcdemonden.nl
T (0599) 61 00 20
Icare
Verpleging en Verzorging
T (0522) 27 96 93
Icare Zorgcentrale
T 0900 88 33 (10ct p/m)
www.icare.nl
Fysiotherapie Musselkanaal
/BAG Kanaalstreek
T (0599) 41 31 14
www.fysiotherapiemusselkanaal.nl
GGZ Drenthe en Indigo
Indigo Drenthe
T (0592) 33 41 97
www.indigo.nl
GGZ Drenthe Kinder-en Jeugdpsychiatrie
T (0591) 85 60 00
www.kjpdrenthe.nl
GGZ Drenthe Volwassenen- en
Ouderenpsychiatrie
T (0591) 85 60 00
www.ggzdrenthe.nl
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Huisartsenpraktijk
Noorderbreedte
T (0599) 61 00 20
www.mcnoorderbreedte.nl
Extra informatie fysiotherapie:
Fysiotherapeutische topzorg bij
u in de regio!
Fysiotherapie Musselkanaal
/BAG Kanaalstreek profileert
zich al jaren als vooruitstrevende
praktijk in de regio Kanaalstreek
en de Monden. Onze praktijk is
gecertificeerd tot Topzorg fysiotherapiepraktijk van Menzis en
Pluspraktijk van Achmea.
Sinds 1 april 2010 zijn we begonnen met een vestiging in de MFA
Noorderbreedte in NieuwBuinen. Binnen de MFA werken
wij intensief samen met Medisch
Centrum Valthermond, Huisartsenpraktijk MC Noorderbreedte,
Medisch Centrum Tweede Exloërmond, Icare en GGZ Drenthe/Indigo. Deze samenwerking
biedt ons de mogelijkheid om
multidisciplinair te werken. Met
name voor de groep chronisch
zieke patiënten is dit een verbetering. Zij kunnen aan één loket
terecht voor alle noodzakelijke
hulp- en dienstverlening.
Wij bieden binnen onze praktijk
de volgende specialisaties aan:
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-Manuele therapie
-Psychosomatische
fysiotherapie
-Hart/vaat/long fysiotherapie
-Bekkenbodemtherapie
-Sportfysiotherapie
-Arbeidsfysiotherapie
-Dry needling
-Beweegprogramma's
-Echografie
U kunt van maandag tot en met
vrijdag van 08.00 uur tot 21.00
uur en zaterdagochtend terecht
op een van onze vestigingen.
Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek is
gevestigd aan de Technicumstraat 9 in Musselkanaal en
Noorderdiep 141a in NieuwBuinen (tel. 0599-413114).
Of kijk op www.fysiotherapiemusselkanaal.nl .
Extra informatie Huisartsenpraktijk Noorderbreedte:
Huisartsenpraktijk Noorderbreedte
Deze huisartsenpraktijk is de
opvolger van de praktijk van
dokter Brunger aan het Noorderdiep. Er werken nu 3 huisartsen: de dokters Van Dijk,
Kleve en Wubs. Daarnaast is er

een team van doktersassistentes,
praktijkondersteuners en een praktijkmanager, die gezamenlijk zorgen dat ingeschreven patiënten
persoonlijke, goede en snelle zorg
kunnen krijgen.
Veel zorg kan in de praktijk gebeuren, zoals begeleiding bij chronische ziektes zoals COPD en Diabetes, hechten van wondjes,
bloedafnames, plaatsen van spiraaltjes, ooglidcorrecties (ook
voor mensen van buiten de praktijk), begeleiding bij psychische
problemen.
Voor zorg die niet in de praktijk
geboden kan worden, hebben wij
een intensieve samenwerking met
Fysiotherapie Musselkanaal, Icare
en GGZ/Indigo, en natuurlijk kunnen wij ook doorverwijzen naar
ziekenhuizen en alle andere zorgverleners in de regio.
U kunt bij ons ook online terecht
voor informatie over de praktijk
en gezondheid, herhaalrecepten
en medische vragen. Kijk op onze
website: www.mcnoorderbreedte.nl of bel: 0599-610020.

Marinka
van Dijk

Carola

Adriana

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

Van de bestuurstafel
Opvolging Grietje Kuik
In het bestuur wordt hard gewerkt
aan de opvolging van Grietje kuik
per 1 juli 2012. Met een aantal
kandidaten wordt nog steeds overleg gevoerd en aan deze kandidaten wordt ook gevraagd om een
week “proef te draaien” zodat ze
weten waar ze terecht komen en
waarmee ze rekening moeten houden. Na deze periode zal het
bestuur alle nog aanwezig kandidaten tegen het licht houden en tot
een keuze moeten komen. Het
nabije verleden heeft laten zien
dat een keuze niet te lichtvaardig
moet worden gemaakt hoewel het
altijd moeilijk blijft om net de
juiste man of vrouw uit de
beschikbare kandidaten aan te
wijzen. Maar de procedure ligt
goed op koers en het bestuur
hoopt dat bij een volgende editie
van de dorpskrant meer kan worden gezegd.
Onderhoud dorpshuis
en Kern en Kader
Na heel wat getouwtrek is er met
de gemeente Borger-Odoorn een
afspraak gemaakt over de jaarlijkse bijdrage die het bestuur ontvangt voor het in stand houden
van een dorshuis in Buinerveen.
Het bestuur is tevreden over de
uitkomst van dit overleg. Het
resultaat betekent voor Buinerveen dat wij de komende jaren
goed in staat zullen zijn om het
dorpshuis goed te onderhouden en
mogelijk wat kunnen sparen voor
een ingrijpender verbouwing.
Het was voor het bestuur plezierig
om te ervaren dat in het overleg
met de gemeente Borger-Odoorn
alle neuzen uit Buinerveen dezelfde kant op stonden. Het overleg
met de gemeente werd gevoerd
door het bestuur van de Stichting
Dorpshuis Buinerveen en de vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw Buinen West waarbij wij elkaar over en weer steun-

den en dat heeft mede tot het
uiteindelijke resultaat geleid.
Hoewel de besluiten hierover
al maanden terug zijn genomen is de toegezegde bijdrage
pas begin maart 2012 ontvangen.
Beamer
Afgelopen vrijdagavond 30
maart hield Vrouwen van Nu
een bijzondere bijeenkomst
waarbij het feit werd herdacht
dat ze 80 jaar geleden zijn opgericht. Dat is ook van de zijde
van het dorpshuisbestuur een
felicitatie waard. Zelf bestaan
wij nog maar ongeveer 15 jaar
en komen dus nog maar net
kijken vergeleken met Vrouwen van Nu afdeling Buinerveen.
Voor het bestuur had deze verjaardag nog een bijzonder prettig gevolg: onze secretaris
Gerbrand Plat mocht uit handen van de voorzitster, mevr.
Geesje Middeljans-Boekholt
een waardecheque in ontvangst nemen die goed is voor
de aanschaf en installatie van
een beamer in de achterzaal.

Daarmee wordt het mogelijk of
presentaties te verzorgen, dia's te
laten zien, enz. Daarmee is een al
langer bestaande wens in vervulling gegaan van het bestuur. Op de
foto bij dit artikel is te zien dat de
cheque wordt overhandigd door
de voorzitster die geflankeerd
wordt door vertegenwoordigers
van de twee sponsoren die de aanschaf van de beamer mede mogelijk hebben gemaakt, te weten de
heer J. Haikens van Plaatselijk
Belang en de heer G. Plat van de
Stichting Dorpshuis.
Foto's
Op de feestelijke bijeenkomst van
Vrouwen van Nu zijn uiteraard
meer foto's gemaakt dan alleen de
aanbieding van de cheque. De
heer J. van Noortwijk heeft gedurende de hele avond plaatjes
geschoten, niet alleen van de aanwezigen in de zaal maar ook van
het optreden van de cabaretgroep
GienIdee met “Zulks en Aans
Wat” waarvan de aanwezigen in
de zaal bijzonder hebben genoten.
Wil iemand deze foto's nog bekijken, ze zijn te vinden op internet:
http://janvannoortwijk.
mijnalbums.nl/
onder het album
VVN Buinerveen 80 jaar.
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Notulen gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis – Plaatselijk Belang
Voor iedereen die de vergadering
gemist heeft:
-Marius opent de vergadering.
-Wijkagent Gerwin Prins en
dorpscoördinator W. van der Harst
hebben zich voorgesteld en uitgelegd wat hun taken zullen zijn
binnen de gemeente. (zie elders in
de Dorpskrant)
De jaarverslagen worden voorgelezen zoals ze al eerder in de
dorpskrant vermeld hebben
gestaan.
De financiële verslagen van Plaatselijk Belang en Stichting Dorpshuis worden doorgenomen door
respectievelijk J. van Noortwijk
en H. Plat.
De kascontrole voor Plaatselijk
Belang is gedaan door L. Tonkes
en M. Kremer en akkoord bevonden. De kascontrole van Stichting
het Dorpshuis is gedaan door 2
bestuursleden van de stichting
alsmede A. Habing en ook
akkoord bevonden.
Aftredend en herkiesbaar waren
W. Lutjes en H. Lubbers van
Plaatselijk Belang, en zijn beiden
herkozen. Aftredend voor Stichting het Dorpshuis is H. Plat (geen

vervanging nodig).
Foto's in de dorpskrant waren
de afgelopen keer wat donker
afgedrukt door een software
fout. De activiteiten van het
MFA Nieuw Buinen zullen
voortaan vermeld worden in
de dorpskrant.
D.O.P. W. Bruil : De jeugdsoos is gerealiseerd en zit voorlopig in het gebouw van de
ijsvereniging. Het bestaansrecht hiervan moet worden
bewezen. De voorkeur is dat
de jeugdsoos ondergebracht
wordt in het Dorpshuis. Verder
wordt er gekeken naar een
andere toegang tot het bos, en
speelvoorziening. Ook is er
aandacht besteed aan de wijkschouw, wat inhoudt dat er een
rondgang is door de wijken.
Waar verwaarlozing wordt
geconstateerd wordt meerdere
keren per jaar gecontroleerd en
geprobeerd te verbeteren. De
wijkschouw aan deze kant van
de Mondenweg is nog maar 1
keer geweest, het is de bedoeling dat het in mei nog een keer
gebeurd. Van de opdrachten is

er nog geen een uitgevoerd er
moet namelijk eerst een evaluatie
komen. NL doet is ook dit jaar
weer geweest, waarbij er heel wat
rommel is opgeruimd. Het Ommetje was dit jaar voor het eerst en
druk bezocht door ongeveer 100
personen. Ideeën zijn natuurlijk
altijd welkom. Er is nog steeds
geen budget voor het centrumplan, wel wordt er op aangedrongen om de Hoofdkade aan te pakken. Er zijn echter nog geen concrete plannen. De plannenontwikkeling is wel goed.
Er wordt nog even vermeld dat
Dhr. L. Teems afwezig is in verband met ziekte. Hierdoor komt
ook nog aan bod dat wel en wee in
Buinerveen een beetje op laag
pitje staat.
Het bestuur van Stichting het
Dorpshuis neemt zelf afscheid
van Grietje Kuik.
Tot zover het verslag van de vergadering.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat, secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noordwijk
Harm van Ree

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
wbruil@gmail.com
hilann12@hetnet.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
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NIEUWS VAN DE NBvP,
Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Op 15 februari heeft de heer
Jongsma ons op de avondbijeenkomst vertelt over de rechtspraak
in Nederland, de organisatie van
de rechtbank en de herinrichting
van de rechtbanken in de nabije
toekomst. Enkele bijzonderheden: om de 2 jaar worden wetboeken vervangen; in Nederland
wordt zwaarder gestraft dan
elders in Europa; er zijn 19
rechtbanken in Nederland,
waarvan Assen de kleinste is.
Assen heeft ongeveer 60 zittingen
per week.
Op maandagmorgen 20 februari
organiseerde de Commissie
Wonen en Tuinen een rondleiding
b i j Wo o n s f e e r H e i n e i n
Klazienaveen. We kregen uitleg
over relax-fauteuils en vloerbedekking en konden tevens de hele
zaak bekijken.
Op 23 februari heeft de museumgroep een rondleiding in het
Drents museum georganiseerd.
De Gouden Eeuw van China is
tentoongesteld en werd met
behulp van een gids uitgelegd.
Onze tuinclub gaat dit jaar 3
tuinen bezoeken: fam. Klooster in
1e Exloërmond, fam. Germs in
Nieuw-Buinen en fam. v.d. Heide
in Onstwedde. Ook zullen er in
oktober stekjes worden geruild.
De afdeling Buinerveen van de
NBvP, Vrouwen van Nu bestaat
80 jaar!!
Dit is op vrijdagavond 30 maart
gevierd met cabaretgroep Gien
Idee. Er waren zo’n 80 personen
aanwezig, die hebben genoten

van de acts uitgevoerd door dit
gezelschap. Bij stukjes als
“De poetsvrouwen”, “ Fietsen”
en “Bingo” kwamen de
lachspieren flink los. Ook
kwamen de andere spieren in
beweging door iedereen mee te
laten doen met gymnastiek op
muziek. Vooraf werd Janna
Naaijer in het zonnetje gezet;
zij is dit jaar 55 jaar lid van
onze afdeling.
Samen met Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen
west, Stichting Dorpshuis De
Viersprong heeft onze afdeling
een beamer voor het gebruik in
de grote zaal aangeboden aan
het dorpshuis.
Kijk voor foto’s op
http://www.vrouwenplein
drenthe.nl/
en
http://janvannoortwijk.
mijnalbums.nl/

Donderdag 19 april gaat onze
museumgroep naar de Roomadvocaatproeverij De Rosinkhof in
Leggeloo. Verschillende smaken
roomadvocaat worden hier
gemaakt: Amaretto, Heidelikeur,
Boerenjongens, enz. Het Drents
Roomkaatje kunnen we hier ook
proeven. Dinsdagavond 24 april
gaan we op bezoek bij de
afdeling Nieuw-Buinen.
Koos Witteveen gaat vertellen
over het militair ceremonieel
rond het Koninklijk Huis.
Onze reis gaat met de bus naar
de Floriade in Venlo op dinsdag
8 mei.
Als men overweegt om lid te
worden van onze afdeling en de
kosten (47,50 euro per jaar) zijn
te hoog, kan men bij de gemeente terecht voor een bijdrage.
Toetsing van het inkomen zal
hierbij plaats vinden.

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

Dorpskrant Buinerveen
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Even voorstellen,...
Beste mensen,
Even voorstellen? Ik ben Gerwin
Prins, wijkagent van uw woonplaats. Naast Buinerveen ben ik
wijkagent van Nieuw Buinen,
Drouwenermond, Drouwenerveen en Bronnegerveen. Ik werk
ongeveer 13 jaar bij de politie. De
eerste jaren in Veendam, de laatste
7 jaar in Emmen in de basis politiezorg.
Ik ben sinds 1 januari aangesteld
als wijkagent in uw gebied. Ik heb
collega Henk Kuipers opgevolgd
die ongeveer 13 jaar lang uw wijkagent is geweest.
Ik ben er trots op wijkagent te
mogen zijn van dit mooie en veelzijdige gebied en ik ben enthousiast om aan het werk te gaan en te
zijn.
Ik kijk uit naar een prettige
samenwerking met u. Over
samenwerking gesproken;
Samenwerking vind ik essentieel.
U kunt de ogen en oren van de
politie zijn wanneer er ongeregeldheden of verdachte situaties
zijn. Ik en mijn collega's kunnen

het ten slotte niet alleen. Als
we samen werken kunnen we
problemen vroegtijdig signaleren en direct aanpakken. In
de eerste plaats politiezaken.
In de tweede plaats voor hulpvragen. Veelal zal ik die hulpvraag aanhoren en doorzetten
naar hulpverleningsinstanties.
Ik hoop op uw medewerking.

spreekuren. De mensen die daar
wel vast zijn kennen mij en kunnen mij ook snel bereiken. Maar
dat kunt u zelf nu ook.
Tot ziens in Buinerveen!
Gerwin Prins.
Politie Borger-Odoorn

Ik ben te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Ook ben
ik te bereiken via de mail: gerwin.prins@drenthe.politie.nl.
Heeft u twitter? Dan kunt mij
v o l g e n v i a : @ W i j kagentNBuin en/of @PolitieBorgrdrn. Bij de laatste signeer ik met #GPDR
Liever persoonlijk contact? U
kunt mij bezoeken op adres:
Hoofdstraat 50 Exloo, (gemeentehuis)
Ook kan ik in overleg ook bij u
thuis komen als u dat wenst.
Ik ben ook vaak te vinden in de
Steunstee in Nieuw Buinen.
Echter daar heb ik geen vaste

Even voorstellen,...
Ik ben Wietze van der Harst,
33 jaar en geboren en getogen
in Emmen. Ik woon daar nog
steeds met veel plezier samen
met mijn vriendin en mijn 2
meisjes. Sinds november 2007
ben ik werkzaam bij de
gemeente Borger-Odoorn als
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en met ingang
van 1 januari 2012 tevens
gebiedscoördinator voor de
dorpen Nieuw-Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen
en Buinerveen.
De functie van gebiedscoördinator is een geheel nieuwe
functie. Een van de belangrijkste taken in dit verband is het

zijn van een aanspreekpunt voor
het verenigingsleven en de plaatselijk belangen van de verschillende dorpen. Kortgezegd komt
het erop neer dat wensen, suggesties, vragen en knelpunten vanuit
de dorpen bij mij kenbaar
gemaakt kunnen worden. Ik probeer er vervolgens voor te zorgen
dat er een helder antwoord komt,
of dat er direct contact gelegd
wordt met de verantwoordelijke
ambtenaar.
Via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0591) of
via email w.vdharst@borgerodoorn.nl ben ik bereikbaar.
Samen met u hoop ik er wat moois
van te maken.

Dorpskrant Buinerveen
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Wijkschouw woensdag 23 mei
Net als vorig jaar staat er ook dit
jaar weer een wijkschouw op het
programma. Vorig jaar was het
de eerste keer en was het nog wel
een beetje wennen. We starten om
10 uur en zijn voor de middag
klaar. De verantwoordelijkheid
voor het organiseren ligt bij Plaatselijk Belang. Met hulp van de
Gemeente, Lefier, Andes, Politie,
Huurdersvereniging en 't Steunstee maken we een rondje door het
dorp. We beginnen bij school 75
en gaan over het Zuiderdiep, Wilgenlaan en Noorderdiep terug. We
nemen vanaf het Noorderdiep de
tussenlanen mee. We zijn vorig
jaar voor het eerst op de fiets rond
geweest en dat is prima bevallen.
Je ziet veel en je wordt ook beter
gezien. En daar gaat het om. We
willen graag in contact komen
met mensen die hulp nodig heb-

ben bij het netjes houden van
hun woonomgeving. We
weten uit ervaring dat er soms
sprake is van verrommeling.
Soms neemt dit een zodanige
omvang, dat de buurt er last
van heeft. Meldt ons dat, zodat
we op de hoogte zijn. We hebben de Gemeente, de Politie en
Lefier er bij om de problemen
uiteindelijk op te lossen. Het
afgelopen jaar zijn de gesignaleerde problemen niet naar
behoren opgelost. Voor ons als
Plaatselijk Belang belangrijk
genoeg om daar lering uit te
trekken. Door de ervaring die
men in Nieuw-Buinen Centrum heeft opgedaan weten we
dat een bewoner behoorlijk
veel overlast in de omgeving
kan veroorzaken. Bij overlast
hoeft er niet altijd sprake te

zijn van “zichtbare” vervuiling .
Er kan sprake zijn van overheersing, arrogantie en soms getreiter
en daar heeft Lefier ervaring mee.
Het uiteindelijke doel is om ons
woongenot te verbeteren en de
leefbaarheid te bevorderen. Anonieme melding kan altijd bij het
steunstee in het nieuwe M.F.A.
gebouw aan het Noorderdiep.
Praat er met elkaar over en laat
desnoods een woordvoerder van
uw omgeving het doorgeven. Let
wel: alleen als wij het probleem
weten kan er iets aan gedaan worden!!!!!.
Steunstee – 0599- 658057 is te
bereiken op maandag – woensdag
– vrijdag van 9 – 12 uur. Maatschappelijk werk staat U te woord
en geeft de melding dan door aan
de bevoegde instanties.
Namens het bestuur van
Plaatselijk Belang;
Jan Haikens.

Hoe voorkom je ongedierte in en rond je woning?
De natuur biedt ons veel moois
maar af en toe kan het ons ook
problemen opleveren. Vooral
als het gaat om beestjes die in
onze huizen kruipen. Een enkel insect in huis is niet zo erg
maar wat als ze met velen tegelijk onze woning komen bezoeken? Ook kunnen sommige dieren in hun eentje al voor veel
overlast zorgen. Wat kunnen
we eraan doen om ze uit onze
huizen te houden?
-Ruim rommel en afval rondom
het huis zoveel mogelijk op en
voorkom open vuilniszakken of
afvalbakken, deze kunnen dienen
als voedselbron of schuilplaats
voor ratten of muizen.
-Als u huisdieren voert, strooi dit
voer dan in een voerbak die in een
afgesloten omgeving staat. Doe
een gedoseerde hoeveelheid voer
in de voerbakken, zodat ze 's
nachts leeg zijn.

-Als u een vijver met vissen
heeft, voer de vissen dan niet
meer dan ze opeten en ruim het
overige visvoer goed op.
-Pas op met overtollig voeren
van dieren in de natuur. We
begrijpen dat dierenliefhebbers dit graag doen maar ook
ratten en muizen kunnen
hierdoor aan-getrokken worden.

Voor een serieus ongedierteprobleem kunt u het beste professionele ongediertebestrijding inschakelen. Zij kunnen u adviseren over
hoe u uw huis in de toekomst rattenvrij kunt houden.
De verwachting is dat door het
nemen van de bovengenoemde
maatregelen de overlast verminderd en/of tegengaat.
Zo houden we samen de omgeving schoon en netjes.
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Vervolg van pag 1

Tegelijkertijd was in onze gemeente het plan gaande om enkele
bedrijven uit het lint te plaatsen en
totaal 4 bedrijven een plek te
geven buiten het lint aan de 2/3e
Weg Zuid. Gestelde eis om dat te
mogen doen was dat er elders
natuur gecreëerd werd. Doordat
Pegge in Mander indirect ruimte
maakte voor natuur kon niet
alleen Pegge aan de 2/3e Weg Zuid
worden geplaatst, maar konden
ook 3 boeren uit het NieuwBuiner lint daar gaan bouwen. Het
akkerbouwbedrijf van Schipper
heeft er al een futuristische schuur
neergezet, Van der Meer is net
begonnen met het graven van het
nieuwe veebedrijf en ook Jansen
zal daarheen verplaatst worden
met zijn mestkuikens.
Waar het logisch lijkt dat het
bedrijf samengevoegd zou worden met de landbouwschuur aan
de Zuiderstraat (45), ook in hun
eigendom, was strikte projectvoorwaarde dat de plaatsing buiten het lint plaats zou vinden, dus
achterop het perceel. De Dienst
Landelijk Gebied (DLG) had hun
bedrijf opgekocht in Mander en
kwam ook met een voorstel voor
de huidige locatie in Buinerveen.
Zelf was de familie al verschillende bedrijven wezen bekijken in
een cirkel van ca. 60 autominuten
om Mander heen. Vanwege de
daar wonende familie toch wel
een voorwaarde, nog verder weg
was eigenlijk geen optie. Met
behulp van zelfs Google Earth
zijn locaties en percelen bekeken.
Toen diezelfde DLG met het project in Borger-Odoorn op de proppen kwam werd al gauw duidelijk
dat dit een goeie mogelijkheid
bood voor bedrijfsverplaatsing.
En zo geschiedde.
Op dit moment melkt de familie
Pegge ca. 100 koeien op deze locatie op een bouwblok van 36 ha
land waarop gras en mais verbouwd wordt. Waar in Mander
nog plaats was voor ca. 80 melkgevende dieren (aan de overkant

van de weg!) is dit aantal in
Buinerveen al verhoogd naar
100 met een verdere groeimogelijkheid naar 120 dieren.
Bijzonder aan het bedrijf van
Pegge is dat deze dieren worden gemolken door een melkrobot, maximaal 60 koeien per
robot. Klinkt futuristisch en zo
ziet het er zeker ook uit. Er zijn
2 aanwezig, nu worden per
robot ca. 50 dieren gemolken,
goed voor totaal 850.000 kg
melk per jaar! Wat opvalt in de
stal is dat de dieren erg relaxed
en rustig zijn. De normale pieken van 2x melken per dag en
de werkzaamheden daaromheen zijn weg. Een koe gaat
zelf naar de robot als ie meent
dat ie gemolken moet worden.
Gemiddeld doen de koeien van
Pegge dat 2,8x per dag en een
melkbeurt duurt dan ongeveer
3 tot 8 minuten, afhankelijk
van de melkgift. Mocht een
koe al menen dat ie vaker
gemolken moet worden dan
herkent de robot de koe en laat
haar er net zo snel weer uit als
dat ze erin is gegaan. Omdat in
de robot ook krachtvoer (brok)
wordt verstrekt probeert een
koe soms wel vaker te gaan.
Elke koe eet gemiddeld 10 kg
brok per etmaal tijdens de
melkbeurten. Alles is geautomatiseerd en afwijkingen worden vastgelegd: uiergezondheid, diergezondheid, voeropname en melkproductie, alles
wordt gemeten en geanalyseerd. Aan het hele melkproces komt geen hand meer te
pas. De computer is een
onmisbaar onderdeel in dit

systeem. Tijdens het melken
wordt de geleidbaarheid van de
melk gemeten waardoor duidelijk
wordt of het uier van de koe
gezond is en de melk van goeie
kwaliteit. Indien geconstateerd is
dat een koe tochtig is (klaar om
gedekt of geïnsemineerd te worden) dan separeert de robot deze
koe automatisch naar een aparte
ruimte zodat de inseminator van
de KI (Kunstmatige Inseminatie)
niet hoeft te zoeken maar de koe in
een speciale ruimte aangeboden
krijgt. Pegge heeft geen echte stier
op zijn bedrijf maar laat alle koeien bevruchten door middel van
KI. Het uitzoeken van de stieren
voor de melkkoeien gebeurt door
middel van een Stieren Advies
Programma (SAP). Op basis van
kenmerken van bloedlijnen en
stieren wordt geprobeerd de juiste
combinatie te vinden tussen koe
en stier zodat een goed productief,
sterk dier gefokt kan worden. De
laatste tijd kruist Pegge ook wat
bloed in van het Brown Swiss ras
om wat sterkere koeien te krijgen,
met name op het beenwerk. De
authentieke zwart-bonte koe, de
Holstein Frisian is een hoog productieve koe, flink doorgefokt op
melk productie maar zou iets duurzamer kunnen, vandaar het inkruisen van vreemd bloed van andere
rassen. Een koe moet eerst een
kalfje krijgen voordat de melkgift
op gang komt. Getracht wordt dat
een koe elk jaar 1 kalfje krijgt. De
goede vaarskalveren (de vrouwelijke kalveren) worden aangehouden voor eigen vervanging en een
koe krijgt zijn eerste kalf als ze 24
maanden oud is. Elk jaar wordt ca.
25% van de koeien vervangen
door jonge aanwas. Een goed productieve koe blijft ongeveer 4,5 à
5 jaar op het bedrijf en hun oudste
koe is 12 jaar oud. De beste koe op
het bedrijf geeft per dag ongeveer
55 liter melk. Gemiddeld geven
deze koeien ongeveer 28 liter
melk per dag. Jonge vaarzen (1
maal een kalfje gehad) geven min-
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der dan oudere dieren. Elk jaar
maakt een koe een periode mee
dat ze voor het kalven geen melk
meer geeft, ze wordt dan zogenaamd droog gezet en niet meer
gemolken. Zodra het kalf dan
geboren is (na 9 maanden dracht)
komt de melkgift weer op gang.
De eerste melk die de koe dan
geeft (biest) mag niet naar de melkfabriek dus niet in de tank. De
robot herkent deze koeien en deze
melk komt direct in speenemmers
terecht die dan weer bij de kalfjes
neer gehangen kunnen worden.
Ook melk van met antibiotica
behandelde koeien mag niet in de
tank. Gebeurt dit wel dan wordt de
hele tank afgekeurd. De kalveren
komen na de geboorte in zogenaamde eenlingboxen, lekker
warm, knus en voorzien van een
emmer met speen en een bak voor
wat luxe voer. De opfok van deze
jonge aanwas is erg belangrijk.
Een kalf dat een moeizame start
heeft of veel last heeft gehad van
diaree zal nooit een hoog productieve melkkoe worden. De kalfjes
blijven maximaal 14 dagen in de
eenlingboxen om daarna in een
grotere groep te kunnen dartelen.
De stierkalfjes of afgekeurde
vaarskalfjes worden dan opgehaald door de veehandelaar. Deze
dieren worden dan vaak nog
gemest bij gespecialiseerde
bedrijven al dan niet in Nederland.
Straks als het land weer bekwaam
is (droog en draagkrachtig met
sterke zode) gaan ook de koeien
weer naar buiten en dat kleedt het
landschap mooi aan. Hiervan kunnen wij als bewoners in deze
omgeving dan ook weer genieten.
Aan de robot is een weidepoortje
gekoppeld wat betekent dat als de
koe gemolken is ze naar buiten
mag. Zelf kiezen dus.
Aangezien Pegge zelf ook nog ca
20 uur per week als chauffeur op
een bulkauto rijdt, voer brengen
naar andere melkveehouders in
het land, komt de dagelijkse
bedrijfsvoering voor een groot

Pagina 23
deel terecht op de schouders
van zijn vrouw. Vroeg opstaan
om te melken mag dan niet
meer nodig zijn, een vast dagritme is zeker nog wel aanwezig. Als eerste in de ochtend
worden de filters in de melkrobot vervangen en wordt het
voer aangeschoven. 1x per 2
dagen wordt vers kuilvoer en
mais voor het voerhek
gebracht met de tractor. De
koeien eten de ene dag de voorste rand weg en als het aangeschoven wordt kunnen ze
weer een dag vooruit. De ligboxen waarin de koeien kunnen liggen moeten worden
s c h o o n g e m a a k t e n i n gestrooid, de dieren moeten
worden gecontroleerd al dan
niet met behulp van de signaleringen uit de computer en
natuurlijk moeten de kalfjes
gevoerd worden. In het seizoen komen daar natuurlijk
nog de oogstwerkzaamheden
van gras en maïs bij en daaromheen nog alle andere bezoeken van o.a. veearts, vertegenwoordiger of handelaar of de
melkauto van Campina die
eens per 3 dagen rond half 8 's
morgens de tank komt legen.
Elke keer goed voor een dikke
8000 liter melk! Deze melk
wordt gekoeld opgeslagen op

een temperatuur van ongeveer 3.5
graden Celcius. Er is een warmteterugwinningsinstallatie die de
warmte uit de melk haalt zodat
deze hergebruikt kan worden.
Simpel even een litertje aftappen
voor eigen gebruik is bij deze tank
ook niet echt handig. Een luchtgestuurde kraan maakt goed doseren
bijna onmogelijk. Het hele bedrijf
is duurzaam opgezet met de
bedoeling nog jaren vooruit te
kunnen en klaar voor de volgende
generatie. Een generatie die na
100 jaar het Twentse Mander verruild heeft voor het Drentse Buinerveen en hopelijk dus nu de
volgende 100 jaar in Buinerveen
vol maakt en zo ons dorp weer
verrijkt met een nieuwe activiteit.
De familie Pegge heeft 4 kinderen, op dit moment allemaal uitwonend. De verhuizing naar Buinerveen bracht te weeg dat ook
direct alle kinderen de deur uit
waren. Studie of werk hield ze
daar of elders. Het was wel even
een overgang, wonen in alle vrijheid op de ruimte en dan ook nog
geen kinderen meer in huis door
de week. Maar het bevalt ze erg
goed in Buinerveen en ze genieten
dan ook elke dag van hun bedrijf,
de uitzichten en de natuur om hen
heen.
Marjan Poelman
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STEUNSTEE Nieuw Buinen,
daar kom je verder mee!
Steunstee is een ontmoetingsplek en een vraagbaak in het dorp.
De Steunstee biedt inwoners informatie en voorlichting over
onderwerpen die te maken hebben met wonen, welzijn en zorg.
Deze informatie kan gaan over:
•
thuiszorg
•
schuldhulpverlening
•
voorzieningen binnen de gemeente
•
woningstichting Lefier
•
dorpsontwikkeling
•
wijkagent
•
cursussen en themabijeenkomsten
•
activiteiten
•
vrijwilligerswerk
•
praktische tips
•
formulieren invullen
•
kleine klusjes
•
bemiddeling
•
doorverwijzing
•
ruilgoederenloods
De Steunstee biedt ondersteuning. Wanneer u niet in staat bent
dingen te doen, die u gewend was zelf te doen, kan De Steunstee
samen met u naar een oplossing zoeken. Dit kan ook tijdelijk zijn.
Bijvoorbeeld bij kleine klusjes in en rondom uw huis, zoals een lamp
ophangen, een kast helpen verplaatsen, enz.
Voor kleine klusjes in en om het huis wordt wel € 2,50 per persoon
per uur in rekening gebracht.
Een aantal diensten van de Steunstee zijn:
* folderinformatie
* formulieren van de gemeente
* koffieochtenden
* kopieren
* internetvoorziening
Bij de Steunstee kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen over
uw woonomgeving. Deze vragen kunnen gaan over straatverlichting,
losliggende stoeptegels of problemen met openbaar groen. Ook voor
een praatje onder het genot van een kopje koffie bent u welkom bij
De Steunstee. U kunt elke dag bij De Steunstee binnenlopen, maar
als u het gemakkelijker vindt om even te bellen kan dit ook.
Alleen op woensdag zijn we er niet.
Tel 0599 – 65 80 57
Mail:
s.weterings@welzijngroepandes.nl
l.polling@welzijngroepandes.nl

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

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

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

GRATIS RECHTSHULP
Op elke 1e maandag van de maand
van 09.00-11.00 uur verzorgt
Katuin Juristen een gratis spreekuur in het MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen.
Ook u bent van harte welkom.
Geheel vrijblijvend en zonder
afspraak kunt u hier terecht voor
allerhande juridische vraagstukken.
Zie voor meer informatie ook
www.katuinjuristen.nl.
Bellen kan ook: 0653761522
Maandagochtend 2 april 2012
wordt het eerste spreekuur in het
MFA. De Noorderbreedte gehouden van 09.00-11.00 uur.

Dorpskrant Buinerveen
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Ouderen informatie markt
Uw verkeerskennis opfrissen?
Weten hoe u hulp krijgt in huis?
Een GLANSworkshop volgen?
Wat doet het WMO-loket?
Wie kan helpen met de belastingaangifte?
Weten welke bewegingsactiviteiten er zijn?
De BoodschappenPlusBus bekijken?
De organisaties bezoeken die zijn gehuisvest in 'de Noorderbreedte'?
Op al deze vragen en meer kunt u op zaterdag 21 april as. een
antwoord krijgen, als u naar de informatiemarkt komt in de
Multifunctionele Accommodatie 'de Noorderbreedte' in
Nieuw-Buinen.
Diverse organisaties, actief op het terrein van welzijn, zorg,
thuiszorg, vrijwilligerswerk, hulpverlening, regelingen en
voorzieningen, ontspanning, belastingzaken, belangenbehartiging,
wonen, vervoer, etc. zijn deze dag aanwezig om u van informatie te
voorzien en uw vragen te beantwoorden.
Tevens zullen er gedurende deze dag een aantal workshops zijn,
waar u aan mee kunt doen.
De informatiemarkt begint om 10.00 uur en eindigt rond 14.30 uur.
Zet de datum alvast in uw agenda en houdt de krant in de gaten,
want het volledige programma wordt ruim voor het evenement
bekend gemaakt.

De organisatie van de markt is in handen van medewerkers van de
gemeente Borger-Odoorn en welzijnsorganisatie Andes i.s.m. een
drietal vrijwilligers.
Tijd
09:30 – 10:00
10:00
10:15
10:25
10:30 – 14:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30

Activiteit
Inloop
Opening door wethouder Alberts
Spreker over het onderwerp
Opening van de senioren markt
Senioren markt
1ste Workshopronde met
relevante workshops voor de
doelgroep
Activiteit in de sporthal gericht
op beweging en valpreventie
Mogelijkheid tot lunch
2de workshopronde met
relevante workshops voor de
doelgroep
Centrale afsluiting van de
informatie markt

Plaats
Centrale hal en dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Door het hele gebouw
Zaal 1: project SamenOud
Zaal 2: GLANS workshop
Zaal 3: Quiz VVN
Sporthal “de Splitting”
65+ les door Traction
Dorpshuis
Zaal 1: Mantelzorg ondersteuning
Zaal 2: GLANS Workshop
Zaal 3: Quiz VVN
Centrale hal
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Rubriek uit het verleden
Met de bejaarden een dagje uit samen met het bestuur van Buinerveen rond 1960

Bovenste rij v.l.n.r
Bertus Timmermans, Harm Woldering, Onbekend, Onbekend, Riek Plat- van Boven, Jans Boekholt,
Henk Magendans, Gradus Koster en Abram de Groot.
e

2 rij v.l.n.r.
Sieme Pomp, Lammie Martens- Popken, Albert Ensing, Berend Trip, Onbekend, Jan Pomp,
Toos Magendans- Post, Annie Koster-Sijpkes, Thoms Martens en Harm Plat.
e

3 rij v.l.n.r.
Jakob Haikens, Trijn Trip- Blaakmeer, Onbekend, …Feiken- Timmer, ..Vos, Jantje Pomp- Klok,
Frits Magendans, Mannie Boekholt- Super.
e

4 rij onder v.l.n.r.
Onbekend, Onbekend, Onbekend, Harm Sijpkes, Jan Vos, Piet Folkerts.
Voor menig lezer van de Dorpskrant is er wel herkenning van personen die afgebeeld staan op deze foto,
wellicht is het nog familie of een oude buurtgenoot van lang geleden. Het is wel eens leuk om een beeld te
laten zien met personen erop afgebeeld.
Als u nog aanvullingen heeft van de ontbrekende namen of verdere vragen Jacco Pranger, 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws CBS School 59
FEESTELIJKE
(HER) OPENING
Op donderdag 29 maart is School
59 op feestelijke wijze heropend.
Afgelopen maanden is de school
zeer grondig gerenoveerd. De
kindertoiletten zijn vernieuwd, er
is een nieuwe keuken geplaatst in
de personeelskamer en er is een
directiekantoor en een mindervalidentoilet gerealiseerd. Ook het
plein is opnieuw bestraat.
Burgemeester M. Out van BorgerOdoorn was bij de opening aanwezig. Hij heeft met hulp van
onze oudste leerling Wendy en de
jongste leerlingen, Lotte, Anna
en Jesse, een drieling, de heropening verricht. Voor het zover was
hebben de kinderen een lied
gezongen waarin luid en duidelijk
aangegeven werd dat de kinderen
naar binnen wilden. Doordat de
ingang met een tempexmuurtje
was “dichtgemetseld” was de
hulp van de burgemeester zeer
welkom. Samen met de leerlingen
heeft hij de muur omgeduwd en
konden leerlingen, ouders en genodigden naar binnen.
Voor alle aanwezigen was er koffie met een taartje met het logo
van de school. Voor de kinderen
was er bovendien een suikerspin.
Alle aanwezigen waren zeer
lovend over het prachtige resultaat en zoals vermeld stond in een
artikel eerder die week in het Dagblad van het Noorden: School 59
kan de komende 20 jaar weer
vooruit!

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

www.school59.nl

NLDOET
Op zaterdag 17 maart is er
heel hard gewerkt op School
59. De school had zich
aangemeld voor NLDOET, de
vrijwilligersactie van het
Oranjefonds. Er waren die
zaterdag wel 25 vrijwilligers
die met elkaar de beide
schoolpleinen hebben aangeveegd en de computer-ruimte,
de hal en het speellokaal weer
helemaal bouwstofvrij
hebben gemaakt. Alle harde
werkers worden heel erg
bedankt!

OPEN DAG
Ook dit jaar organiseren we
weer een open dag. Iedereen is
van harte welkom om een
kijkje te komen nemen op
donderdag 26 april tussen
10.00 en 11.30 uur. De deuren
van de klassen staan open en
de kinderen en de leerkrachten
willen graag laten zien wat
CBS School 59 te bieden heeft.
Het thema dit jaar is: “Creatief
met taal”.

PROJECT GEZONDHEID
Van 12 t/m 29 maart hebben de
kinderen gewerkt rond het thema
“gezondheid”. Drie weken lang
stond de school in het teken van
gezond blijven, ziek zijn,
doktoren, tandartsen en
ziekenhuizen. We hebben bezoek
gehad van de moeder van
Arianne, die aan de hand van een
hele grote dokterskoffer vertelde
over haar werk als verpleegkundige. De moeder van Gerjan
en Gabriëlle vertelde over haar
werk met blinde en slechtziende
mensen. Twee leden van de
EHBO-vereniging hebben een
gastles verzorgd en twee zussen
van juf Albertine vertelden over
hun werk op de röntgenafdeling
van het ziekenhuis. Het project
werd afgesloten met een open
podium.
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Aanschaf van een AED apparaat nu een feit

In de dorpskrant jaargang 19 nr. 6
(december 2011) heeft plaatselijke belang de lezers van de dorpskrant geïnformeerd over het overgaan van aanschaf van een AED
apparaat. Met trots kunnen wij u
mededelen dat deze aanschaf nu
een feit is. De verwarmde kast met
het AED apparaat is opgehangen
aan de noordkant van het dorpshuis. Installatiebedrijf Vlieghuis
heeft de kast gemonteerd en aangesloten op een separate groep
zodat bij stroomuitval van het
dorpshuis de kast voorzien blijft
van stroom en altijd te openen
valt. Hiervoor zijn wij als inwoners van ons dorp Installatiebedrijf Vlieghuis zeer erkentelijk.
Ook de oproep om vrijwilligers is
een succes geworden, inmiddels
hebben zich negentien mensen
opgegeven voor het volgen van
een AED cursus. Deze cursus (gebruik AED, reanimatie en mond
op mond beademing) zijn in drie
avonden voor gelijk verdeelde
groepen gegeven, alle deelnemers
zijn naar verwachting binnenkort

in het bezit van een certificaat
waarna ze volwaardig hulpverlener zijn. Met deze behaalde certificaten kunnen wij in
samenwerking met de cursusleider Henk Kleve (verpleegkundige van de ambulancepost
Borger) de personen aanmelden bij de meldcentrale. Deze
mogelijkheid om toch over te
gaan naar de aanschaf en het
geven van cursussen werd
mede mogelijk gemaakt door
de
RABO-BANK en
LEFIER.
Toelichting!
Om toch meer duidelijkheid te
geven over wat een AED nu
precies is geven wij u in dit
nummer een toelichting hoe
dit nu eigenlijk werkt.
Wat is een AED?
Een AED (Automatische
Externe Defibrillator) is een
apparaat waarmee men een
elektrische schok aan het hart
kan toedienen, indien er spra-

ke is van een levensbedreigende
hartritmestoornis. Door toedienen
van een elektrische impuls wordt
getracht het hartritme te normaliseren. Nog voordat een ambulance ter plaatse is, kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (= beademen en borstcompressie) en het direct inzetten
van een AED zal de overlevingskansen aanzienlijk vergroten.
Hoe werkt een AED?
Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het
slachtoffer zijn aangebracht,
begint de AED met een analyse
van het hartritme. Indien er sprake
is van fibrilleren zal de AED aangeven dat toedienen van een impuls
aan het hart noodzakelijk is. De
impuls wordt aan het hart toegediend via de aangebrachte elektroden. Het fibrilleren kan hierdoor stoppen en het hart krijgt een
kans een normaal ritme op te bouwen.
Wat is het nut van een AED?
Een AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer
met fibrilleren aanzienlijk. Hoe
sneller de reanimatie en defibrilllatie bij een slachtoffer wordt
toegepast,des te groter zijn de
overlevingskansen.
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Hoe groot zijn de overlevingskansen bij gebruik van een
AED?
Omdat een ambulance een langere aanrijdtijd heeft dan vrijwilligers (hulpverleners) ter plaatse
kunnen zijn, is de kans groot dat
bij een melding beroep wordt
gedaan op de negentien hulpverleners want, hoe eerder defibrillatie wordt uitgevoerd des te groter
is de overlevingskans van slachtoffers met fibrilleren. Indien binnen 2 minuten een stroomstoot
wordt toegediend stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op
overleven daalt met 10% per
minuut als defibrilleren wordt
uitgesteld. Daarom is het van
groot belang dat nadat een melding in onze buurt binnen gekomen is bij de alarmcentrale de
ambulancepost zich kan wenden
tot de hulpverleners die veel eerder ter plaatse kunnen zijn dan de
ambulance zelf. De meldkamer
stuurt naar het binnen krijgen van
een melding de helft van de hulpverleners een sms “ga zo spoedig
mogelijk naar het slachtoffer en
begin met reanimatie” en de andere helft van de hulpverleners
krijgt een sms “ haal het AED en
ga naar het slachtoffer en volg de
instructies”. Daarom zijn wij als
dorp erg blij met de negentien
vrijwilligers die hiervoor een
certificaat hebben behaald.
Waarom zo veel vrijwilligers?
Natuurlijk vraagt u zich af wat
moeten wij met negentien hulpverleners in huis, de kans is namelijk groot dat niet iedereen thuis is
of andere verplichtingen heeft als
bv werk of op vakantie is. Wij
wijzen erop dat de hulpverleners
geen oproepverplichting en/of
dienstrooster hebben. Deelname
aan hulpverlening is op vrijblijvende basis. Daarom bereik je het
meest als iedereen een sms ontvangt zodat de kans groter is, er
hulpverleners aanwezig zullen
zijn op de plaats van reanimatie.
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Feestelijke opening?
Op 14 mei worden de vrijwilligers, de Rabobank en Lefier
samen met een journalist van
Week in Week uit en de hartveilig Drenthe uitgenodigd
om deze unieke gebeurtenis
ondergenot van een hapje en
een drankje feestelijk te openen.

Rest ons een ieder die dit mogelijk heeft kunnen maken en de
vrijwilligers ook voor de toekomst te bedanken voor hun inzet
en vertrouwen erop dat wij hiermee levens kunnen redden, tenslotte is snelheid in deze van
levensbelang.
Dorpsbelangen Buinerveen /
Nieuw-Buinen west.
Herbert Lubbers

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGE BEDRIJF
EN 24 UURS-SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06-51038948

Pagina 30

Het Voorwerp
De beide kiekjes van het voorwerp die in de vorige editie van
De Dorpskrant zijn afgedrukt,
hebben het zwaar te verduren
gehad. Kortom, velen vonden dat
ze tamelijk vaag waren. Niettemin
zijn er heel wat inhoudelijke reacties op gekomen. Misschien wel
juist door die vage plaatjes. Reacties die zonder meer niet correct
waren, maar ook 'n paar die precies de spijker op de kop sloegen.
Dat het iets moest zijn van
een tang of tangetje, dat is ons wel
duidelijk gemaakt. Enkele van die
suggesties: Draadtang, kniptang,
steeltang, loodjestang en zegeltang. Een van de lezers gaf er al
schaterlachend een familieprobleem mee aan; hij antwoordde:
“Mijn schoonmoeder !” Overigens onze Dikke Van Dale bevestigt deze (onder) waardering.
Onze trouwe lezer Martien uit
Nieuw-Buinen heeft het bij het
rechte eind. Een kort opstel over
het maken van een boekenplank
leidt tot de correcte naam van het
voorwerp. Ziehier een deel van
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het opstel van Martien:
“Ja, en daar sta je dan in je achtertuin met een net iets te lange
plank. Een lekker voorjaarszonnetje op je bol en je geniet
van de geur van vers gezaagd
hout. Maar na kortere of langere tijd merk je dat de zaag bot
wordt en min of meer vastloopt in die plank. Dan is er 'n
probleem. Maar . . . bij de
meeste problemen doemt er
altijd wel weer een lichtpuntje
op. In dit geval laat De Dorpskrant dat zien: De voorwerpfoto's tonen een z.g. zettang,
die gebruikt wordt om de tanden van bijvoorbeeld een handzaag terug in de goede hoek te
zetten ten opzichte van het
zaagblad. En daarna met wat
geduld en goed gebruik van
een driehoekvijltje de tandjes
weer vlijmscherp te vijlen. En
zo komt het toch nog goed met
je plannen voor de boekenplank.”
Een lezer uit Exloërveen zat er
dichtbij, hij sprak over een
zetijzer voor zagen. Correct,

die bestaan en worden ook
gebruikt om de zaagtanden ten
opzichte van het zaagblad iets
naar buiten te drukken. Eigenlijk
gaat het om de tanddiepte, de diepte tussen de tanden van een zaag.
Maar blijft dat we in de foto's een
heuse tang hebben getoond. Een
tang die kan worden ingesteld op
de precieze grootte van de tandjes,
van heel klein tot iets groter. Wellicht dat bijgaande foto's van de
zettang op de zaag dat beter duidelijk maken.
Dan een nieuwe uitdaging.
Zie twee foto's van een machine.
Iets verklappen ? De meeste tijd
van het jaar wordt dit voorwerp
niet gebruikt. Reacties graag naar
de hoofdredacteur van onze
dorpskrant of naar
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Op 26 maart jl hadden we onze
jaarvergadering in het Dorpshuis
de Noorderbreedte in NieuwBuinen. Helaas was de opkomst
niet erg groot, maar dat mocht de
pret niet drukken en we hadden
desondanks een leuke avond. Ook
hebben we oude beelden mogen
laten zien van Nieuw-Buinen met
nieuwe beelden zoals nu de situatie van ondermeer de behuizing is.
De ander avond hebben we
gehouden op 28 maart jl in het
Dorpshuis de Viersprong in Buinerveen, op deze avond waren een
grote groep mensen aanwezig.
Met hen mochten we een mooie
en gezellige avond hebben ook
met oude en nieuwe beelden maar
dan van het gebied Buinerveen.
Verder zijn we als vereniging nu
steeds druk bezig met de inrichten
en het archiveren van stukken
welke we in de loop der tijd hebben mogen ontvangen voor ons
archief. Mocht u een kijkje willen

nemen in ons archief, meestal
zijn we dinsdagmiddag aanwezig en anders na afspraak is
het ook mogelijk.
Ook is er weer een nieuw nummer verschenen van ons tijdschrift De Zwerfsteen en
t'Turfschip, heeft u belangstelling neem dan gerust contact
met ons op.
Voor het lidmaatschap van 14
euro ontvangt u 4 tijdschriften
per jaar en u krijgt het tevens
thuisgestuurd.
Voor verdere informatie kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Reind Middel, Zuiderstraat 1a
Buinerveen, 0599-617219
Jan Haikens, Zuiderdiep 16,
Nieuw-Buinen, 0599-212628
Jacco Pranger, Noorderdiep
264, 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
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Sportnieuws
NOAD Nieuws
Hierbij willen we een ieder op de
hoogte stellen van het feit, dat het
doek voor onze gymnastiek vereniging uiteindelijk toch is gevallen.
Na onze oproepen via brandbrieven, talloze meldingen in de
dorpskrant en persoonlijke benadering wil het niet lukken om er
nieuwe bestuursleden bij te krijgen. Aangezien er nu 2 bestuursleden mee stoppen kan het niet
anders dan de vereniging op te
heffen. Onze hoop was nog
gevestigd op de algemene ledenvergadering, maar de opkomst
aldaar was minimaal. Voor degene die er wel waren onze hartelijke dank. Er met elkaar over praten
en brainstormen was op deze
manier noodzakelijk en ook prettig. Het is tenslotte een vereniging
van en voor de leden.
We gaan ons best doen om de dansgroep hier in het dorp te behouden. Waarschijnlijk met één of
andere constructie met een andere
vereniging. Hierover zullen nog
verdere gesprekken gevoerd worden. De gym was door terugloop
van leden kort geleden al gestopt,
dus lid blijven van een bond hoeft
daarom niet meer.
De heren volleyballers hebben de
keus om ook onder zo'n vorm van
samenwerking te vallen, maar ze
kunnen ook zelfstandig verder
gaan. Die keus laten we aan de
heren zelf.
Daarbij is het logisch gevolg dat
er geen oud ijzeractie meer is van
NOAD, geen bloemenactie en
geen Stratenvolleybal-toernooi.
Het staat een ieder vrij dit op zich

te nemen en te organiseren wat
ons betreft. Daarmee verdwijnen er naast de gymnastieklessen dus ook gezamenlijke
dorpsactivi-teiten. Evenals
onze samenwerking aan de
Hemelvaart fietspuzzeltocht
en de Sinterklaasviering binnen de Vereniging der Verenigingen. Deze moeten het dan
weer doen met minder mensen.
Daarnaast willen we, zoals
gezegd toch graag de dans hier
blijven promoten en na de meivakantie zullen we dan ook
starten met de jongste deelnemers (groep 1 t/m 3). Dit zal
plaatsvinden op een woensdagmiddag. Waarschijnlijk
maken we hier een blok van,
van 10 weken. Precieze info
volgt. Zo kunnen we zien of er
animo voor is om eventueel
verder te kunnen gaan na de
zomervakantie.
Tot slot willen we alvast vermelden dat we niet stilletjes
willen afsluiten.

NOAD bestaat dit jaar 65 jaar
en dat is toch al met al een hele
tijd! Daarom gaan we nog iets
leuks organiseren voor leden en
oud-leden. Je zou kunnen zeggen:

NOAD
GAAT
MET
PENSIOEN
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Regionale volleybalcompetitie 2011 / 2012
Uitslagen:

Datu m
23-1-2012
6-2-2012
13-2-2012
12-3-2012
26-3-2012

Teams
S ETA – N OAD
NO AD – NIVOC
VC A – NOAD
NO AD – DEK O
Tonegido – NOAD

Uitslag
3–0
2–1
2–1
1–2
3–0

Setstan d
25 – 18
20 – 25
23 – 25
25 – 23
25 – 16

Setstan d
25 – 8
25 – 21
25 – 16
17 – 25
25 – 18

Stand t/m 2/4/2012

T ea m
S ETA
T on egid o
T eam v/d Laan
D EKO
V CA
T yfoon 2
N IVOC
N OAD

G espeeld
13
13
12
12
13
13
13
13

Pun ten
29
28
23
22
17
15
11
8

Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2011 / 2012
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Vissen:
Gezinslidmaatschap
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen
eo voor het seizoen 2012 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen
Geplande viswedstrijden voor 2012:
Zaterdag
19 mei 13.00
16.00 uur .
Zaterdag
16 juni 18.00
21.00 uur
Zaterdag
14 juli 18.00
21.00 uur
Zaterdag
25 aug 18.00
21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag
8 Sep 21.00
24.00 Nachtvissen.

Setstand
25 – 18
15 – 8
16 – 9
11 – 16
25 – 12
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Reünie voetbal
7 april 2012
In de zestiger jaren van de vorige
eeuw werden Buinerveen 1 en 4
enkele keren kampioen en vooral
het vierde grossierde in titels. Buinerveen 1 promoveerde in 1969
van de Afdeling Drenthe naar de
vierde klasse van de KNVB. De “
vedetten” van weleer besloten op
het feestje ter gelegenheid van het
65-jarig bestaan van v.v.Buinerveen (2011) om voortaan elk jaar
op de eerste zaterdag van april
bijeen te komen. Afgelopen Paaszaterdag was het dus weer zo ver!
En wat is er weer veel gepraat en
bijgekletst, ook vooral over vroeger. Was het niet over de vele doelpunten van Albert Dubbelboer en
Bé Drent, dan ging het wel over
het winnende doelpunt van Johan
Molema, dat hij als vierde elftalspeler als invaller bij het eerste
mocht scoren. Of over de Rohu's
of de melkrit van de vader van
Roelof Nijhof of de vogeltjes van
Appie Poelman! Helaas kwam
ook het leed ter sprake, maar de
vrolijkheid voerde de boventoon.
Iedereen kijkt al weer uit naar de
bijeenkomst op de eerste zaterdag
in 2013. Zeker is het dat er dan
ook muzikale begeleiding is en
wel van het nieuw te vormen duo
ROSY (Roelof en Sytske)!

Kaboutervoetbal voorjaar 2012
Voor de allerjongsten (tot en met 6
jaar) die nog niet op voetbal zitten
wordt er regelmatig kaboutervoetbal georganiseerd. Op een
speelse manier wordt er dan kennis gemaakt met het voetbalspel.
Dit is afwisselend in Buinerveen
en Buinen. Om hieraan mee te
doen hoef je nog geen lid te zijn
van een voetbalvereniging en er
zijn verder ook geen verplichtingen.

In het voorjaar van 2012 is er
op de volgende zaterdagen
kaboutervoetbal:
14 april in Buinerveen
28 april in Buinen
12 mei in Buinerveen
Het begint om 10:00 uur en het
duurt ongeveer een uur.

Kabouters uit Buinen en Buinerveen zijn van harte uitgenodigd om al deze zaterdagen te
komen voetballen
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Lekker bewegen voor de 55+
Galmvereniging Borger-Odoorn
Wilt u lekker bewegen in groepsverband met plezier voor je eigen
gezondheid en nieuwe sociale
contacten? Meldt u zich dan aan
bij onze vereniging. Kijk maar
eens op onze website www.galmborger-odoorn.nl. Hierop staat
nog meer informatie.

–Odoorn mensen van 55 en
ouder de mogelijkheid hun
conditie te verbeteren.
Onder deskundige leiding
wordt aandacht besteed aan
spierversterkende oefeningen
zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet

vergeten.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en avond.
De lessen worden gegeven van
september t/m mei.
(33 lessen a 2,10 per les).
De eerste 2 lessen zijn gratis.

Galm is de afkorting voor
Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig.
Ongeveer 10 jaar geleden is
daarom door de “Werkgroep
Bewegingsweten-schappen” aan
de Universiteit te Groningen de
sportstimulerings-strategie
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld.
Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 9 groepen, in verschillende plaatsen in de gemeente Borger

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht:

Plaats
Buinen
Nieuw Buinen

Sporthal/gymzaal
de Woerd
de Splitting

Borger

spelzaal de Koel

Klijndijk
Valthermond
e

2 Exloermond

gymnastiekzaal

wanneer
woensdag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

tijdstip
10.00 - 11.00
10.30 - 11.30
13.30 - 14.30
19.00 - 20.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.15 - 14.15

t Brughuus
Hunsowhal

woensdag
dinsdag

14.45 - 15.45
09.30 -10.30

Info groep
0599-287321
0599-212622
0599-235717
0599-235376
0591-513097
0599-238908
0591-532555
0591-514896
0599-661942
0591-513097
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Paasvuur 2012
Eerste Paasdag 8 april kon er weer
genoten worden van het geweldige paasvuur dat georganiseerd
was voor de bevolking van Buinerveen en omliggende dorpen.
(1 e Exloërmond bijvoorbeeld
heeft zelf geen paasvuur meer en
viert dit al enkele jaren samen met
Buinerveen). Dit jaar geen toestanden met de gemeente in verband met het niet mogen ontsteken door droogte. Geen winterse
sneeuwbuien, geen schavuiten die
het een avond eerder al aansteken
of andere ellende dat onze paasvuurvreugde in de weg kon staan.
Het was nog even spannend of de
gemeente aan Buinerveen ook
weer een vergunning zou verstrekken vanwege ons boefjesgedrag van vorig jaar. Toen waren er
enkele dorpshelden die de bult
toch ontstaken nadat het verbod
tot ontbranding was opgelegd.
Gelukkig gaat 2012 de boeken in
als een geweldig paasvuurjaar
met groot publiek en een mooie
bult.
De 2 zaterdagen voorafgaand aan
Pasen kon een ieder weer zijn
snoei afval naar de paasbult
brengen aan de 2/3e Weg Zuid.
Tegen een kleine bijdrage wordt
het snoei afval gelost, de kar
schoongeveegd en na een praatje
kan de reis weer vervolgd worden
voor het ophalen van eventueel
een volgend vrachtje. Enkele
grote tuinruimacties in de buurt
zorgden voor een goeie aanvoer.
Op Goede Vrijdag zou er geen
aanvoer zijn, al werd er incidenteel nog wel een karretje gelost.
Dit jaar was een groep jongeren
van 'Feest Compleet' (jeugd van
Buinerveen, Exloërveen en enkele Monden) tevens druk met de
organisatie van het vuur. Met hulp
van hen en een vast team volwassen vrijwilligers is weer een
geweldig paasvuurfeest georganiseerd.
Op de avond zelf begon een fak-

keloptocht bij ons Dorpshuis
met de schoolgaande jeugd.
Op beide scholen zijn briefjes
rondgegaan (groep 3-8) om het
kenbaar te maken. Al lopende
langs de Zuiderstraat is deze
optocht vergelijkbaar met het
verhaal van de Rattenvanger
van Hamelen. Steeds meer
mensen sluiten achteraan om
hun weg te vervolgen naar het
te ontsteken paasvuur. In sommige dorpen is aan een belangrijk persoon of een notabele de
eer om de bult te ontsteken. In
Buinerveen wordt dit al jaren
gedaan door de eigen jeugd. 1x
per jaar legitiem een vuurtje
stoken, dat wil iedereen toch
wel?
Dit jaar is er enorm veel volk
op af gekomen. Zelfs op twitter is Buinerveen flink
genoemd: “Naar welk Paasvuur gaan we? Buinerveen is
het gezelligst en gratis drinken!”. Gratis promotie door de
nieuwe media.
De kleine bijdrage voor het
leveren van de takken wordt
gebruikt voor de versnaperingen. Wie wil kan wat te drinken
halen aan de provisorische bar.
In dit geval de omgebouwde
winkelwagen van het FeestCompleet team. Worst en kaas,

gehaktballetjes en paaseitjes gingen rond en voor de kinderen was er
een pakje drinken. Diezelfde kinderen kregen bij vertrek ook nog
eens een zakje met inhoud. Op de
bar stond ook nog een pot voor de
vrijwillige bijdrage aan de kosten.
Ook zijn er elk jaar enkele sponsoren die een deel van dit festijn
mogelijk maken. Zonder al deze
bijdragen en vrijwilligers zou
Buinerveen niet zo'n geweldig
paasvuur kunnen beleven.
In 2012 kan teruggekeken worden
op een traditie van gezellig
samenzijn onder redelijk goede
weersomstandigheden. Ieder jaar
maar weer wordt het bewijs geleverd dat Buinerveen een speciaal
dorp is met speciale mensen die
het met elkaar presteren het dorp
leefbaar te houden.
Marjan Poelman
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Speelotheek Kiekeboe
is gevestigd in het nieuwe MFA De Noorderbreedte.
Tegenwoordig is degelijk speelgoed erg prijzig. Bij Speelotheek
Kiekeboe vanaf € 12,50 het hele jaar elke drie weken ander speelgoed
lenen. In de zomer leuk buitenspeelgoed. In de natte, koude maanden
gezellige spelletjes voor binnen. Er is voor elk wat wils! Mochten de
kinderen na drie weken nog niet uitgespeeld zijn met het speelgoed,
dan kan het nog eens drie weken verlengd worden.
Niet alleen ouders kunnen een abonnement afsluiten. Ook gastouders,
grootouders, scholen, kinderdagverblijven, enz. kunnen lid worden.
Met een enkel abonnement kunt u 2 stuks speelgoed lenen. Met een
dubbel abonnement kunt u vier stuks speelgoed per keer lenen.
We zijn gevestigd in de gang tegenover de peuterspeelzaal.
Openingstijden:
Maandagavond 18.30-19.30 uur
Woensdagochtend 8.30-9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
Nieuw Buinen
Voor Info kunt u contact opnemen met
Janny Hofstra 0599 – 647 746

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

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

www.dehomoeopaath.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN DE BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen
bibliotheekgebouw aanwezig is.
Vanaf 1 januari 2012 komt de
bibliobus 1x per 2 weken in de
even weken.
Uw lidmaatschapspas is geldig in
alle bibliotheken en bibliobussen
in de hele provincie Drenthe. U
kan overal materialen halen en
brengen.
LEESNIVEAUS
In de bibliotheek staan de leesboekjes voor de beginnende
lezers, meestal dus de kinderen
van groep 3 en 4 in een aparte kast.
Deze leesboekjes hebben op het
rugetiket de letter E met daaronder het AVI-niveau:
S (van Start groep 3)
M3 (van Medio groep 3)
E3 (van Eind groep 3)
M4 (van Medio groep 4)
Het kiezen van een leesboek op
het juiste moeilijkheidsniveau is
in de beginperiode van het leren
lezen redelijk relevant.
Voor kinderen in de hogere
groepen met leesproblemen kan
de AVI aanduiding in een boek
ook nuttige informatie zijn.
Speciaal voor deze kinderen is er
in de bibliotheek ook een
Makkelijk Lezen Plein.
MAKKELIJKLEZENPLEIN
Het Makkelijk Lezen Plein is er
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Vind je lezen niet altijd makkelijk? Luister je soms liever naar
een boek in plaats van het te
lezen? Wil je een boek op dvd
zien? Of heb je misschien dyslexie, adhd of een ander probleem
met lezen of leren?
Dan kun je in de bibliotheek
terecht op het Makkelijk Lezen
P l e i n . Va n d e b o e k e n ,
luisterboeken, daisy-roms en

dvd’s zie je meteen de
voorkanten. Lekker makkelijk
zoeken dus.
Wat vind je hier?
Leesboeken en informatieve
boeken.
Spannende en aantrekkelijke
boeken, zonder moeilijke
woorden.
LUISTERBOEKEN
Luisterboeken zijn
kinderboeken die ingesproken
zijn op cd's. Het verhaal wordt
voorgelezen door de schrijver
zelf of door een acteur. Zo kun
je lekker luisteren naar b.v.:
‘De bende van de korenwolf'
en ‘De kameleon op volle
toeren'.
Daisy-roms
Op Daisy-roms staan ook
ingesproken kinderboeken.
Die luister je af via een daisyspeler of via een pc. De daisyspeler is ook te leen in de
bibliotheek.

VERFILMDE
JEUGDBOEKEN
Er zijn veel jeugdboeken
verfilmd.
Ze staan op dvd. Bv.: Minoes, Het
zakmes, De tasjesdief en Otje.
Informatie
Folders over dyslexie, leer- en
leesproblemen zijn aanwezig.
www.makkelijklezenplein.nl
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.stichtingtaalhulp.nl/
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

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

Hoofdstraat 3
9524 PA Buinerveen
Tel (0599) 212232
Fax (0599) 212665
info@middeljanssportenreclame.nl
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PeerJong
Locatietheater
Twee keer per jaar organiseert
PeerJonG/de PeerGrouP een 3daagse workshop locatietheater
voor jongeren uit het Noorden van
Nederland.
Je kunt je weer aanmelden voor
een van de workshops locatietheater!
Dat betekent niet alleen spelen,
maar ook brainstormen, schrijven, vormgeven, bouwen, techniek, koken, kamperen en nog
veel meer. Kortom: je nieuwe
broek kun je beter thuis laten…
Voor wie?
Doeners, denkers & avonturiers
van 14 t/m 20 jaar, die kennis willen maken met locatietheater of
auditie willen doen voor
PeerJonG.
De workshop = auditie voor wie
wil*.
Workshop meivakantie
Woensdag 2 t/m vrijdag 4 mei
Locatie: Voormalig Munitiedepot
Donderen (=thuishaven
PeerGrouP)
Workshop Pinksteren
Zaterdag 26 t/m maandag 28 mei
Locatie Drentse Veenkoloniën,
wordt later bekend gemaakt.
Kosten, info & aanmelden
De kosten zijn 25 euro, inclusief
3x lunch, 2x ontbijt,
2x avondeten en 2x overnachting.
Meld je aan met:
Je naam, je leeftijd, je telefoonnummer en welke workshop je
mee wilt doen. Later krijg je meer
informatie over waar precies, hoe
laat, wat je mee moet nemen, etc.
En als je nu alvast een vraag hebt,
stel die gerust.
Merel van Dijk
Projectleiding PeerJonG
merel@peergroup.nl
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