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Paasvuur 2013
De lente wilde maar niet beginnen dit jaar. Nog steeds heeft ze
moeite het grauwe koude weer
aan de kant te drukken. Echter,
weer of geen weer, het Paasvuur
gaat gelukkig altijd door. Doordat het nog steeds vorstig was
kon dit jaar weer enorm veel
aangevoerd worden. Normaal
gesproken zijn trekkers en kiepers niet welkom omdat de staat
van het terrein er tijdens de aanvoer te veel van te lijden heeft.
Echter, in 2013 bleef het maar
droog en vriezen en is er dus heel
veel met trekker en kieper aangevoerd. Helaas moest wel weer
geconcludeerd worden dat controle op de inhoud van die grote
bakken moeilijk is en dus zijn er
toch weer stobben en dikke
stronken gelost. De dag na het
paasvuur is de bult as daar altijd
een mooie getuige van. Bij goeie,
correcte aanvoer is het letterlijk
een bult as. Dit jaar helaas lagen
er nog veel onverbrande resten.
Wel een kleine domper op de
vreugde achteraf en verbazing
waarom de regels toch weer aan
de laars gelapt werden. Overi-

gens, door die wijze van transport werd wel een grote aanvoer
verzekerd. Er lag dan ook weer
een flinke bult. Helaas door de
sneeuw toch wat vochtig geworden en het ontbranden duurde
even.
Het Keet Feest Compleet Team
heeft dit jaar de organisatie van
het brengen, zetten en branden,
plus het feest erom heen geregeld. Deze groep jeugd uit de
omgeving zet op deze manier
met hulp van enkele volwassen
vrijwilligers een geweldig jaarlijks terugkerend evenement
neer waar Buinerveen trots op
mag zijn. Ook dit jaar deed Eerste Exloërmond weer mee met
Buinerveen. Vandaar ook dat er
voor de Buinerveners soms wat
onbekende gezichten rond het
vuur stonden.
De fakkeloptocht vanaf het
dorpshuis was dit jaar wat
magertjes bezet. De koude felle
oostenwind zal hier debet aan
geweest zijn. Wel jammer. Voor
de kinderen die de kou wel hebben getrotseerd was het weer een
gezellige, spanning opbouwende
wandeling met fakkels richting
het paasvuur. Vervolg op pagina 7
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
20 apr
24 apr
11 mei
25 mei
1 juni
22 juni
26 juni
29 juni
7 sep
26 okt
14 dec

Bingo
Knutselen
Viswedstrijd
Bingo
Viswedstrijd
Viswedstrijd
Eindfeest
Paalvechten
Bingo
Bingo
Bingo (kerst)

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

5 juni 2013
14 augustus 2013
2 oktober 2013
4 december 2013

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

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.

JEUGDWERK activiteiten 2012-2013
Activiteit
Knutselen
Eindfeest

woensdag
woensdag

24 april
26 juni

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur.
Kosten …..
Opgeven bij
Els de Roo 0599-212604 of
Janet Smid 0599-212435

h30deroo@hetnet.nl

Dorpskrant Buinerveen
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26 april
10 mei
24 mei
7, 8 & 9 juni

soos-avond
zumba o.l.v. Jeanine Memelink
bbq ook voor groep 8
kamp

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden: 15+ & volwassenen
Lijkt het je leuk om ons bestuur te komen versterken.
Mail dan naar: jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com

De Boeren-Burgers en Buitenfair “In 't Gras” te Valthe
Dit jaar op zondag 26 mei ( zondag na Pinksteren) van 10. 00 tot 17.00 uur.
De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand van het mooie
en landelijk gelegen Valthe, tussen de oude boerderijen en in het weiland achter
restaurant “De Gaffel” in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe.
Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 150 kramen met o.a. veel antiek, curiosa,
keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties, decoraties voor huis en tuin, beelden, hangmatten,
handgeweven kleding, Engels cake en thee, Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, beeldhouw
schrijnwerk, viltproducten, droogbloemstukken, schilderijen, fonteinen,
kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. etc.
Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen. Lekker smullen van versgebakken Drentse
kniepertjes, honingheerlijkheden, aardbeien met slagroom of genieten van een lekkere paling
en allerlei hapjes en drankjes.
Voor meer inlichtingen over de Boeren-Burgers en Buitenfair “In 't Gras” te Valthe kunt u kontact opnemen
met: J. Fuller, Odoornerweg 5, 7872 PA Valthe. T: 0591 – 513948. E: jans@fuller. Nl

De gezamelijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 9 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

vanaf 13.00 uur in het Dorpshuis.
Dus beste mensen pak de fiets en doe eens een keer mee.
Graag tot 9 mei
De Sportvereniging
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Bij jeugdwerk hebben we voor elk wat wils
Wij zijn binnen, dus laat het
feest maar beginnen.

Om vier uur ging iedereen moe
maar voldaan weer naar huis.

Op zaterdag 16 februari waren
we al om half 10 in het dorpshuis
om de grote zaal in carnavalssfeer te brengen. Ballonnen
opblazen, vlaggen ophangen en
muziekinstallatie opbouwen. We
hadden daarna genoeg tijd over
om ons zelf flink uit te dossen.
Om half 3 zou het feest beginnen.
De muzikanten van Crescendo
waren al aanwezig. De prinsessen, heksen, piraten en noem
maar op, waren allemaal op tijd
gekomen. Maar de ouders wisten
niet van weg gaan. Het was dan
ook zo leuk om te zien hoe ook
dit jaar weer alles uit de kast was
getrokken om er een knalfuif van
te maken.
Omdat het door het hossen erg
warm werd, was er onbeperkt
ranja voor de kinderen. En
natuurlijk op zijn tijd een snoepje
en een koekje. En ouders genoeg
om ons daarbij te helpen.
Crescendo had zich weer bereidt
bevonden om te jureren. We zijn
ze daar ieder jaar dankbaar voor.
Het wordt namelijk steeds moeilijker om een keuze te maken.
Maar het is gelukt. Piraat Maurice v.d. Kooy ging er met de 3e
prijs vandoor. Of was het de papagaai op zijn schouder die de prijs
gewonnen had. Juanita Rechtop
als Jasmin kon de 2e prijs meenemen op haar vliegend tapijt.
Chantal van Klinken kon haar 1e
prijs in haar super grote clownschoenen stoppen. Het was een
wonder dat ze daar op kon rennen
en dansen. Allemaal van harte
gefeliciteerd.
Kendra de Vries mocht ook een
cadeau uitzoeken. Zij vierde
namelijk haar verjaardag met
ons. In een grote kring hebben we
haar onder begeleiding van Titus
Troelstra van Crescendo (die op
een tuinslang met trechter speelde) hebben we haar toegezongen.

1 ei is geen ei…
Voor april stond er een woensdag
knutselmiddag op het program.
Gelukkig gaven zich toch nog
enkele vrijwilligers op om ons te
helpen. En dus konden we 's morgens alles klaarzetten. Nieuwe
plastic opbergbakken waren
gekocht, zodat de knutselkast
wat overzichtelijker zal worden.
We hadden heel veel notenbakjes
opgespaard, zodat we daar een
paasstuk op konden maken. We
zijn met oase, servetten en ijzerdraad aan de slag gegaan. De
servetten werden in stukken
geknipt en het draad werd er
omheen gebonden. En in het oase
gestoken. Toen alles bedekt was,
mochten ze 1 grote ei en 2 kleine
eitjes uitzoeken. Met vilt, veren
lovertjes en wat we maar in de
kast hebben om te gebruiken,
hebben ze het gedecoreerd. Het
was een gezellige middag. De
tijd vloog voorbij. Voor we het
wisten kwamen de eerste moe-

ders al om hun kind mee naar
huis te nemen. Voor iedereen
hadden we nog 2 chocolade eitjes
om mee naar huis te nemen. Maar
niet elk eitje heeft het zover
gebracht.
Wat gebeurd er met kwarteltjes zaad in een bak met water,
als je het even met rust laat.
En toen was het tijd voor iets
nieuws. Op vrijdag 22 maart hadden we een workshop mindfullness, onder leiding van Messias Nascimento. Door ziekte
vielen er helaas enkele kinderen
af, maar hierdoor konden we
extra veel aandacht aan de anderen besteden. Deze middag was
vooral gericht op: wat is mindfullness en wat doet het met je.
Messias liet middels een powerpointpresentatie zien wat het met
je hersenen doet. Hoe het veranderd en tot rust komt.
Daarna was het tijd om het met
proefjes te laten zien, hoe het is
als je boos of gestrest bent. Spaghetti dat niet is gekookt, breekt
snel. Gekookte spaghetti is veel

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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flexibeler. Het kan meer hebben.
Als je kwarteltjes zaad in een bak
water gooit en gaat mengen,
wordt het water troebel. Laat je
het een poosje met rust, wordt het
water weer helder.
Toen was het tijd om de proef op
de som te nemen en een bodyscan te doen. We gingen met onze
ogen dicht zitten. En we ademden rustig in en uit. We begonnen
met onze tenen. Hoe voelen ze.
Hoe zitten je voeten in je schoen.
Voel je kuiten, zijn ze gespannen
of niet. Voel je gebogen knieën
en hoe je op je stoel zit. En zo
steeds verder omhoog. Ondertussen rustig doorademen. We voelden ons toen we de ogen open
mochten doen, loom, slaperig,
ontspannen. We voelden ons
grappig en hadden er lol om.
Op zich was dit eenmalig, het is
dan ook nog niet bekend of dit
een vervolg zal hebben. In de
toekomst zal er vast nog wel
weer een workshop gehouden
worden. Onder leiding van de
gemeente, brandweer of wat dan
ook. Ook dan zullen we iedereen
met de gebruikelijke briefjes op
de hoogte houden.
Mochten er ouders zijn, die ook
via de mail een uitnodiging van
onze activiteiten willen ontvangen, dan kan dit doorgegeven worden naar
henkenelsderoo@ziggo.nl
We zien jullie graag terug op 24
april op onze knutselmiddag. En
natuurlijk op 26 juni voor onze
eindfeest.

De winnaars

Namens het jeugdwerk,
Els de Roo
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Pagina 6

Dorpskrant Buinerveen

Eieren zoeken 2013
Ook dit jaar heeft de paashaas
weer zijn best gedaan om eieren
te verstoppen in het bos van Buinerveen. 25 kinderen melden
zich aan bij het dorpshuis en
samen met de ouders vertrokken
we lopend naar het bos. Eenmaal
aangekomen bij het veldje achter
school 75, kregen de kinderen
uitleg en werden ze opgedeeld in
2 groepen. Peuters tot en met
groep 3 bij elkaar.
En de kinderen van groep 4 tot en
met 8 bij elkaar. Na ongeveer en
half uur hadden de kinderen tot
en met groep 3 alle eieren gevonden. Het gouden ei was zelfs al
binnen een kwartier gevonden.
De kinderen tot en met groep 8
hadden iets meer moeite met het
vinden van het gouden ei, deze
had de paashaas zeer goed verstopt. Na een uur waren we weer
met elkaar terug in het dorpshuis.
Hier werden de kinderen voorzien van een glaasje limonade en
de nodige snoepjes. Ondertussen
konden de leden van de commissie de punten gaan tellen.
De winnaars van de categorie
peuters t/m groep 3 zijn:
1. Daniel Pomp
2. Amber van der Veen
3. Maarten Wubbels
De winnaar van groep 4 t/m
groep 8 zijn:
1. Dorian Wubbels
2. Janine Schipper
3. Sam Elting
Het weer zat mee en de kinderen
waren goed gemutst, meer heb je
niet nodig voor een geslaagde
middag! Hopelijk allemaal tot
volgend jaar!
De activiteiten commissie,
Eline de Vrieze

Ook voor vegetariërs verschillende mogelijkheden:
kaassoufflee, groentekroket of
souflesse tomaat/mozarella

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

Dorpskrant Buinerveen

Aldaar even stoppen, de procedure even uitleggen
en dan samen aan de goeie zijde,
waar de wind de bult in blaast,
het paasvuur met de fakkels ontsteken. Het was van te voren wat
moeilijk te bepalen waar de wind
zou zitten. Weken oostenwind,
maar tijdens het paasvuur blies
een flinke Noordwesten wind
waar-door het voor het publiek
aan de achterkant aangestoken
werd. Het duurde nogal lang
voordat het vuur dwars door de
bult heengetrokken was. Dit in
combinatie met de koude wind
stond het publiek nogal verspreid
rond de bult wat de indruk wekte
dat er minder publiek was dan
voorgaande jaren. Dit paasvuur
was de twaalfde officiële editie.
In 2002 was het eerste echte vuur
sinds jaren weer in Buinerveen.
Een man of 60 was toen toeschouwer. Als nu gekeken wordt
waar het paasvuur nu staat en
welke traditie er inmiddels weer
mee gegroeid is dan kunnen we
trots zijn op de inzet van de vele
vrijwilligers, de bevolking die
maar tuinen blijft snoeien en de
inbreng van diverse sponsoren.
De vrije gift die bij het brengen
van snoei-afval gegeven wordt,
wordt nuttig besteed om de feestvreugde te verhogen. Een hapje,
een drankje, een pakje drinken
voor elk kind, en bij vertrek voor
ieder kind nog een zakje met sinaasappel, chocolade eitjes en wat
noten. Ook dit is een traditie die
het paasvuur van Buinerveen elk
jaar wel erg bijzonder maakt.
Waar in de beginjaren de familie
Timmermans nog garant stond
voor de organisatie en aanvraag,
werd later Stichting Dorpshuis
Vervolg van pag. 1
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vergunningvrager en tegenwoordig vraagt de Stichting Plaatselijk Belang elk jaar de vergunning aan en zorgt het al eerder
genoemde Keet Feest Compleet
team voor de verdere aankleding
In 2009 stonden we met zomerse
taferelen en korte broeken het
Paasvuur te bekijken, in 2008
werd de feestvreugde gekoeld
door enorme sneeuwbuien tijdens het ontsteken. 2007 was het
eerste jaar dat de fakkeloptocht
gehouden werd. Om deze te laten
voortbestaan hoopt de organisatie wel op wat meer belangstelling van kinderen, 2013 was wat
magertjes wat de deelname
betrof. In datzelfde jaar, 2007,
hebben enkele vrijwilligers netjes gehaakt, 200 stuks met daarin
de verrassing voor de kinderen.
Een flinke prestatie. In 2006
stond zelfs een heuse snackwagen op de 2/3e weg patatjes en
snacks te verkopen.
Het Paasvuur van 2011 gaat de
geschiedenis in als emotioneel

en gemeenschapszin. Heldhaftige mannen hebben toen het vuur
ontstoken wat door de brandweer
en gemeente verboden was.
Onvergetelijk. Ook 2013 voelde
even dezelfde dreiging vanwege
de aanhoudende droogte. Eerst
afgekeurd door de eigen brandweer van Borger, door actief lobbyen toch nog goedgekeurd door
de brandweer uit Emmen. Code
Oranje zou nog roet in het eten
kunnen gooien maar sneeuw
zorgde voor een nattere omgeving dus het bleef code geel.
Spannend is het wel even
geweest.
Elk paasvuur kent zo zijn eigen
jaarlijkse historie. Terugkijkend
op die van Buinerveen kan
gezegd worden dat de vrijwilligers, sponsoren, organisatie en
aanvoer samen zorg dragen voor
een geweldig jaarlijks terugkerend evenement waar we met zijn
allen erg zuinig op moeten zijn.
Marjan Poelman
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Van de Activiteitencommissie
Nadat een paar jaren tijdens de zomer geen activiteiten door deze commissie ondernomen
zijn wil de commissie in vernieuwde samenstelling hiermee weer voorzichtig beginnen.
Op zaterdag 29 juni willen we het volgende gaan organiseren:

Paalvechten
Dit paalvechten zal gebeuren in de middag. Het is de bedoeling dat de deelnemers op een
paal boven een groot bad met water zitten en hun tegenstander van deze paal af in het water
proberen te krijgen.
Hoeveel rondes er gespeeld zullen worden hangt o.a. af van het aantal deelnemers. De kosten
voor deelname aan dit evenement bedragen € 2,- per persoon.
De bedoeling is dat men zich hiervoor opgeeft vóór woensdag 26 juni.
Verdere mededelingen hierover zullen in de volgende dorpskrant komen.
's Avonds organiseren we een grote

Beachparty
Deze zal plaatsvinden op de parkeerplaats achter het dorpshuis. De parkeerplaats zal echt met
zand worden omgetoverd tot het grote Buinerveense tropische strand.
We gaan er van uit dat het Buinerveense weer ook zal meewerken en tropisch zal zijn. Daar
Buinerveen echter in Nederland ligt trachten we één of enkele grote tenten te regelen voor
het geval het weer toch niet geheel tropisch is.
Verder is de commissie op dit moment nog hard bezig met de voorbereidingen.
Ook hierover zullen we meer vertellen in de volgende dorpskrant.
Namens de activiteitencommissie
Jan van Noortwijk.

Dorpskrant Buinerveen

Noorderstraat 33
9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

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

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Meraskabouter nieuws
Volgens de kalender behoort het
nu lente te zijn maar de praktijk
doet momenteel anders geloven.
Dit weerhoudt ons op de Peuterspeelzaal er niet van om ons toch
te richten op een nieuw seizoen.
We zijn met de peuters gestart
met het thema Lente en ook deze
keer wordt het een combinatie
met Pasen en het onderwerp ‘De
boerderij’. We gaan er samen o.a.
over zingen, voorlezen, knutselen en bewegen op muziek. Als
afsluiting proberen we een uitstapje te organiseren naar een
boerderij met koeien. Liedjes die
we o.a. zingen zijn: 'Lammetje
lammetje kom toch eens over
mijn dammetje' en 'De bolletjes
liggen in de grond'. Ook Pasen
ging niet aan ons voorbij en middels het voorlezen van het boekje 'Vrolijk Pasen Muis!' gingen
we eieren zoeken. Ook aten we
tijdens de pauze gezellig samen.

Helaas moeten we constateren
dat de sluiting en verhuizing naar
de nieuwe locatie naderbij komt.
Er zijn voorbereidende gesprekken geweest tussen de coördinator peuterspeelzaalwerk met
de leidster en de Oudercommissie en er is informatie aan de
ouders verstrekt waarin de verdere planning en uitwerking is
toegelicht. In het juni nummer
van de dorpskrant zal de Stichting van het Peuterspeelzaalwerk
zelf uitleggen hoe de sluiting is
gepland.
De peutergroep is momenteel
weer volledig bezet nadat we
afscheid hebben genomen van
enkele 4-jarigen. Niek, Jessie en
Esmée maken het groepje weer
compleet en zijn al aardig
gewend. Er staan nu 4 peuters op
de wachtlijst en we hopen dat er
in de toekomst ook voor hen een
leuke peuterspeelzaaltijd aan

komt, op welke locatie dan ook.
Onze wens is dat zij zodra er plek
is bij ons op de Meraskabouters
nog gezellig bij ons 2013 vol
komen maken. Op deze manier
zullen wij ook verzekerd zijn van
een zo laat mogelijke overgang
naar de MFA te Borger.
Onlangs heeft ook weer het
inloopspreekuur plaats gevonden waarbij Annemiek Diepstraaten (verpleegkundige consultatie bureau) weer beschikbaar was voor opvoedkundigeen overige vragen.
De moeder van Björn Ebbing is
onze nieuwe boekenmoeder.
Wekelijks krijgen de peuters een
boekentas mee met daarin een
ander boekje. Ingrid helpt ons
daarbij om de boekjes en tasjes te
ruilen. Lezen met peuters is erg
belangrijk voor de taalontwikkeling en we zijn dan ook blij met
deze mogelijkheid van de bibliotheek en de inzet van onze boekenmoeder.
3 april hebben we nog een klein
jubileum gevierd, maar daarover
meer elders in deze Dorpskrant.
Het Meraskabouterteam

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438
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Juf Margriet 10 jaar present
1 april was het precies 10 jaar
geleden dat Margriet VijfschaftRadix vrijwilliger werd bij de
Peuterspeelzaal De Meraskabouters. Hun jongste zoon Dennis zat
in die tijd zelf op de peuterspeelzaal en als gevolg van ziekte
heeft Margriet toen tijdelijk een
paar keer als vrijwilliger ingevallen. Wat als soort grap begon,
even helpen, duurt inmiddels 10
jaar. Eerst als invaller maar al
gauw toen een vrijwilliger stopte
als vaste vrijwilliger in de dinsdag-donderdag groep. Met heel
veel plezier en volle inzet heeft
Margriet altijd de leidsters
ondersteund. Zelfs toen een leidster langdurig ziek werd heeft ze
het hele werk op zich genomen
om toch vooral het voortbestaan
van de Peuterspeelzaal niet in het
gevaar te brengen bij gebrek aan
leiding. Daardoor werd Margriet
bij het aanstellen van de huidige
leidster, Juf Aly, ook de doorgewinterde vraagbaak voor Aly.

Zonder haar was het inwerken
voor Aly en het leren kennen van
de peuters in Buinerveen niet zo
geweldig verlopen.
Onlangs was het dus al weer tien
jaar geleden dat Margriet begonnen is en dat is niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Een mooie
bak met bloemen, een herinneringsslinger van de peuters met
alle handjes erop, een gegraveerde pen en nog een verwenbon

voor de schoonheidsspecialiste
werden haar met veel enthousiasme gegund. De ouders kwamen
samen met Margriet een kopje
koffie drinken op de speelzaal en
samen een soesje snoepen met de
peuters.
Margriet, heel erg bedankt voor
je inzet van de afgelopen 10 jaar!
Je bent een rots in de branding
gebleken en daarvoor is het hele
Meraskabouterteam je zeer
erkentelijk.
Bedankt!

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
Komt dat zien!
Er gaat wat gebeuren op OBS 75.
Er gebeurde elk jaar wel wat op
deze school. Maar dit jaar is er
wéér iets speciaals.
De voorjaarsmarkt op 25 april
vanaf 17.00 tot 19.00uur!
Een paar kernwoorden schijnen
te zijn: expositie, loterij, spellen,
eten (o.a. hamburgers met saus),
tulpen, springkussen, werkstukken Jazeker, leuk voor Moederdag. In ieder geval presenteren
de kinderen op deze markt wat ze
tijdens de themaweek hebben geleerd en hebben gemaakt.
In de ochtend is het tevens
“Meester en Juffendag.”
Naast Verkeersveilige school
(verkeerouder Ciska) is OBS 75
ook een gewoon veilige school.
Zo had juf Siska, juf Hennie, juf
Martine en juf Bea(v) weer hun
herhaling in het BHV-gebeuren.
Het schijnt dat het onderdeel
“blussen”erg in de smaak viel en
van tevoren verheugden de juffen hier zich al over.
In ieder geval zijn alle ouders,
opa's en oma's, ooms en tantes,
vrienden en buren en natuurlijk
de oud-leerlingen van harte welkom.
Op donderdag 28 maart togen
alle kinderen met de “3 B's”
(bord, beker en bestek) naar
school voor de gebruikelijke
Paasbrunch, zoals altijd verzorgd
door de ZAACO (ofwel: de
ZeerActieveActiviteitenCommissieOuders). De dag werd
afgesloten met het aloude EitjeTik. Deze wedstrijd werd merkwaardigerwijs voor het eerst nu
met Pasen gedaan en viel bij
iedereen zeer in de smaak.
Robin Brinks werd de kampioen
in de onderbouw en Robin
Groothuis werd kampioen in de
bovenbouw. Wellicht is dit een
start voor weer een nieuwe traditie. Vorig jaar was de Paashaas
al door sommigen gezien in de

nabijheid van Nieuw-Buinen.
Dit jaar kwam hij/zij in alle openheid een bezoek brengen aan de
school. Of dit ook te maken had
met de overheerlijke paasbrunch
bleef een vraag waar men geen
duidelijkheid in verkreeg.
In het kader van NLDoet zijn
onder auspiciën van de ZAACO
in de bittere koude 3 grote picknickbanken gebeitst. Desondanks was en bleef de sfeer
opperbest. Al met al een geweldig initiatief zodat nu met mooi
weer ook vaker buiten les gege-

ven kan worden.
Toch is het in april een drukte
van belang naast het rekenen,
schrijven en andere nuttige vaardigheden die de kinderen bijgebracht worden.
Groep 7 zal een Theoretisch Verkeersexamen doen dat gevolgd
wordt door een Praktisch Ver-

Foto’s Jeannet Elting
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keersexamen, de themaweek
gaat over het “Voorjaar” , Fietsseef vindt plaats, er worden nog
de nodige klussen gedaan rond
en op het schoolplein in het vervolg van NLDoet.
Voor de kinderen zal ook t.a.v.
afgelopen winter weer het
schaatspret op de ijsbaan in hun
geheugen gegrift zijn. Vanuit de
school, over het schoolplein en
nog geen honderd meter door het
bos en dan al op de ijsbaan.
Geweldig om te zien hoeveel
plezier men met elkaar had.
OBS 75, de openbare school met
die bijzondere naam en het mooiste schoolplein van Nederland
(en straks helemaal als de
ZAACO een aantal zaken uitgevoerd heeft).
(Vraag aan de lezer:
klopt het dat OBS75 sinds 1875
bestaat?)
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Pagina 14

Dorpskrant Buinerveen

Geluid en Laagfrequent geluid van windturbines
Er wordt veel gezegd en geschreven over het geluid van windturbines de laatste tijd. Voorstanders
proberen te vertellen dat er niets
aan de hand is. Tegenstanders
noemen de gezondheidsproblematiek, vanwege de enorme hoeveelheid rapporten van mensen
uit binnen-en buitenland die in de
nabijheid van windturbines
wonen.
Een aantal feiten op een rij:
Hoorbaar geluid
Geluid kent een aantal aspecten.
Eén ervan is het aantal decibel
(dB). De hoeveelheid dB dat
door een windturbine mag worden geproduceerd is in de wet
beschreven vastgelegd. In
Nederland is dit 47 dB overdag
en 41 dB 's nachts, gemiddeld
genomen over een jaar. Dit betekent dat er heel veel momenten
gaan zijn dat deze waarden overschreden gaan worden omdat de
turbines niet altijd draaien. Het
meeste geluid zal 's nachts
gehoord worden omdat de hogere luchtlagen, waar de kop van de
turbine zich bevindt, dan meer in
beweging zijn en het 's nachts
relatief veel stiller is. Bij ons in
de Veenkoloniën is het 's nachts
normaal gesproken zelfs stiller
dan 35 dB. Misschien denkt u:
'Dat valt wel mee', echter de verhoging van 3 dB geeft een verdubbeling van de weergave van
het geluid….Dit betekend slapeloze nachten, geen tijd meer om
tot rust te komen, stress die niet
kan worden ontladen waardoor
verminderde weerstand optreedt
met ziekte als gevolg. Tot bij wel
15% van de omwonenden kunnen deze verschijnselen optreden. Ofwel meer dan 1000 bewoners in onze regio.1 Belangrijk te
weten is dat de voorwaarden wat
betreft dB verhoogd zijn omdat
er anders bijna geen windturbines op het land geplaatst kunnen

worden. Dus worden de gezondheidsrisico's gemakshalve vergroot….
Laagfrequent geluid
Dan is er het aspect laagfrequent
geluid. Geluid beweegt zich
voort als pulsaties. En geluid dat
minder dan 200 pulsaties per
minuut heeft wordt laagfrequent
genoemd. Deze pulsaties worden
niet alleen met het oor waargenomen maar worden ook door het
lichaam gevoeld.
Het lichaam reageert hierop door
bijvoorbeeld adrenaline aan te
maken om te kunnen vluchten.
Immers laag frequent geluid
komt in de natuur voor en kondigt aardbevingen aan of vulkaanuitbarstingen. Maar wij
weten dat dit niet aan de orde is
en zeggen dat we moeten proberen te slapen terwijl het ons
instinct is om in beweging te
komen en te vluchten. Resulterend in hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, enzovoort.
Daarnaast wordt er melding
gemaakt van infra-geluid. Dit is
de vorm van laagfrequent geluid
dat onder de gehoorgrens ligt. Er
zijn echter studies waarbij men
aantoont dat wij wel degelijk
deze vibraties waarnemen via het
lichaam en via het binnenoor ook
al horen we het niet. Deze vibraties kunnen ernstige klachten
geven zoals evenwichtsstoornis-

sen en veranderingen van de
structuur van het membraan dat
rond het hart zit.
Verder is aangetoond dat hoe
groter de turbine, hoe meer laagfrequent geluid er geproduceerd
wordt. De turbines die ze bij ons
hebben gepland zijn enorm groot
(3 MW of meer). Windindustrie
en andere voorstanders houden
vast aan 'dat wat je niet hoort kan
je ook niet beschadigen'. Dat dit
een naïeve benadering is weten
we inmiddels als het gaat om
radio-actieve straling, hoogspanningsmasten, etc.
Onderzoek hiernaar staat echter
nog in de kinderschoenen. Zelfs
het RIVM heeft van onze regering nog geen opdracht om hier
serieus naar te kijken en uit te
vinden wat in deze een veilige
afstand van windturbines is.
Opmerkelijk feit is dat windturbine bouwer Vestas uit Denemarken de Australische staat heeft
verzocht het onderzoek naar laagfrequent geluid te schrappen
omdat de turbines veilig zijn4.
Dat riekt naar….
Feit is ook dat als er nieuwe medicatie in ontwikkeling is dit eerst
met heel veel zorg moet worden
onderzocht of en wat de bijwerkingen zijn voordat het op de
markt komt. Dan is er wel oog
voor gezondheidsrisico's.

Dorpskrant Buinerveen
Waarom dan nu niet? Heeft men
dan niet genoeg geleerd van het
jarenlang ontkennen van de schade die asbest veroorzaakt aan
mensen. Worden windturbines
e
het 2 asbest?
Andere verontrustende geluiden
komen van de veeteelt: kippen
die eieren leggen zonder eidooier
nadat er windturbines zijn
geplaatst, schapen die met afwijkingen aan het lichaam geboren
worden, dierenartsen die meer
aandoeningen bij paarden vinden, enzovoort.
Maar gelukkig zegt windindustrie dat windturbines veilig
zijn……
Feit blijft dat de windindustrie,
financieel gedreven, al jaren
lange voorsprong hebben op
bewoners (organisaties) om voor
hun belangen in Europa en Den
Haag te lobbyen. Terwijl (toekomstige) omwonenden moeten
vrezen voor hun gezondheid,
leefgenot, werkgelegenheid en
waarde van de woningen. De
meerderheid van de bewoners is
tegen windturbines in de Veenkoloniën, de meerderheid van de
ondernemers zijn tegen, de meerderheid van de lokale politiek is
tegen. Provincie en Rijk kunnen
dan nog onmogelijk deze meerderheden negeren of toch wel?
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Websites
Website laagfrequentgeluidhttp://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561575
RIVMhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/815120003.pdfhttp://
www.platformwindenergiedezijpe.nl/wpcontent/uploads/2012/02/vestas-laagfrequent-geluid.pdf
http://www.windturbinesyndrome.com/2011/horse-breeder-discusseswind-turbine-syndrome-and-horses/
http://www.windturbinesyndrome.com/2012/most-eggs-had-no-yolkand-the-shells-were-like-jelly-australia/
http://www.windturbinesyndrome.com/2012/what-has-no-ears-threelegs-and-hooves-turned-backwards-australia/

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

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

www.dehomoeopaath.nl
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Nieuws CBS School 59
Kleine scholen
Er is de laatste weken in de media
nogal wat aandacht geweest voor
het rapport “Grenzen aan kleine
scholen”, waarin het bestaansrecht van scholen onder de 100
leerlingen ter discussie werd
gesteld.
Wim Kunst, de directeur van
CONOD, is in Den Haag
geweest om een presentatie te
houden tijdens een hoorzitting
“Kleine scholen in het basisonderwijs” bij de Tweede Kamerfractie van de Christen Unie.
Ook andere besturen en onderwijsinstanties hebben zich tijdens deze bijeenkomst uitgesproken tegen de inhoud van het
rapport.
Het resultaat:
Er is geen draagvlak voor de conclusie van de Onderwijsraad dat
de kwaliteit van de kleine school
onder druk staat. De grootte van
de school doet er niet toe is de
mening.
De norm 100 wordt als willekeurig ervaren. Er is geen draagvlak
voor.
We zijn blij met deze uitkomsten
en vertrouwen erop dat ook in de
toekomst het voortbestaan van
School 59 gegarandeerd is!

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

www.school59.nl

bovendien was het heel gezellig!

Rapport
Eind januari kregen de kinderen
van School 59 een nieuw rapport
mee naar huis. Het nieuwe rapport is een losbladig systeem in
een stevige map met het logo van
de school erop. In de map zit een
cijferlijst en een overzicht van de
behaalde scores op de CITOtoetsen. Om het beeld compleet
te maken wordt het geheel nog
eens inzichtelijk gemaakt met
een aantal grafieken waarin de
ontwikkeling van elk kind af te
lezen is.

Open dag groot succes
Op donderdag 11 april stonden
de deuren van School 59 van
10.00 tot 11.30 uur open voor
iedereen die graag de school “in
vol bedrijf” wilde zien.
Het thema was dit jaar “Jij telt
mee”. Zowel in de kleutergroep
als in de midden- en bovenbouw
waren de kinderen bezig met
verschillende rekenactiviteiten,
zodat duidelijk zou worden hoe
veelzijdig het vak rekenen is.
De belangstelling was dit jaar
groot. Naast ouders en grootouders van kinderen die de school
al bezoeken was er ook belangstelling van buitenaf.

Paasmaaltijd
Traditiegetrouw eten de kinderen
op witte donderdag op school.
's Morgens in de groepen wordt
het paasverhaal verteld en om 12
uur heeft de ouderraad ervoor
gezorgd dat in het speellokaal de
tafel gedekt is voor alle kinderen
van de school. Een gekookt eitje,
verse bolletjes, crackertjes,
beschuiten, lekker beleg en als
toetje een verse fruitsalade! De
kinderen hebben gesmuld en

Was u op 11 april verhinderd,
maar bent u toch nieuwsgierig
geworden, kunt u altijd een
afspraak maken om de school te
komen bekijken. (0599 212321)
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?
Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.
Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo,
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.
Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in!
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement
vanaf € 12,50 per jaar.
Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de
peuterspeelzaal.
Openingstijden:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
In 2012 hebben zich 6 nieuwe
leden aangemeld en onze afdeling heeft nu een aantal van 54
leden.
Woensdag 20 februari is wethouder Wil Luchjenbroers
geweest en heeft uitleg over haar
beroep en over onze gemeente
gegeven.
Zij heeft 40 jaar in het bedrijfsleven gewerkt en is nu een aantal
jaren wethouder. De inhoud van
haar portefeuille is groot: openbare werken, groen, riool, vervoer/verkeer, landbouw, enz.
Onze gemeente moet dit jaar 5
miljoen bezuinigen op een
begroting van 50 miljoen. Van dit
bedrag is er 25 miljoen beschikbaar voor sociale zaken.
In onze gemeente staan zo'n
50.000 bomen, er is 240 ha berm
en 278 km aan wegen. Deze moeten allemaal worden onderhouden. Een gedeelte van het onderhoud is uitbesteed aan b.v. Wedeka. Ambtenaren maken plannen
voor bezuinigingsmaatregelen
en de gemeenteraad geeft goedkeuring.
Gedeeltelijk wordt er werk uitbesteed, waardoor de gemeente
minder personeel in dienst heeft.
Ook zouden burgers meer taken
kunnen overnemen, zoals zelf de
berm maaien.
Verschillende vragen betreffende kruispunt Exloërveen, lantaarnpalen, roeken, voetpad Zuiderdiep werden aan haar gesteld.
Wietze van der Harst, gebiedscoördinator van de gemeente, was
tevens aanwezig. Hij is aanspreekpunt voor gemeentelijke

zaken in het veengebied van de
oude gemeente Borger.
Woensdag 13 maart heeft onze
volgende avondbijeenkomst
plaatsgevonden. Bert Stuiver
vertelde over ballonvaren via
zijn bedrijf High5ballooning uit
Odoorn. Na eerst een aantal
jaren meegewerkt te hebben als
lid van de crew (de groep die de
ballonvaarder volgt op de grond)
besloot Bert zijn brevet voor ballonvaarder te halen en werd hij
piloot. Regelmatig wordt je
gekeurd en moet je een test afleggen om te bewijzen dat je nog
steeds in staat bent een ballon te
besturen. Ballonvaarders varen 's
morgens vroeg of aan het einde
van de dag. Na zonsondergang is
het verboden te varen. Een luchtballon kun je niet sturen. Voor
een ballonvaart kan plaatsvinden
moet met van alles rekening worden gehouden, zoals het weer, de
windrichting en de temperatuur.
In een luchtballon van Bert kunnen 4 mensen mee. Ga je zelf een
keer mee met een ballonvaart,

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

dan wordt je aan het einde van de
reis in de luchtadelstand verheven. Bert heeft vier ballonnen,
waarvan twee gesponsord zijn.
Hij doet mee met de landelijke
kampioenschappen, maar ook
met de wereldkampioenschappen. In Amerika deed hij hieraan
mee in Battle Creek. Er waren 99
deelnemers uit 30 landen, waarvan drie uit Nederland. Tijdens
een wedstrijd moet je verschillende opdrachten uitvoeren en
een marker vanuit de ballon op
een kruis gooien die op de grond
is aangebracht. Hier krijg je punten voor. Een wedstrijdballon
heet een Racer. We hebben nog
twee filmpjes bekeken, die
gemaakt zijn tijdens de wedstrijd
in Amerika. Een prachtig
gezicht, zoveel ballonnen tegelijk in de lucht.

Dorpskrant Buinerveen
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl
Woensdag 20 maart hebben we
een workshop Social Media
gevolgd. Dirk Jan Lekkerkerker
liet ons met de hulp van Ina
Habing kennis maken met social
media, zoals bv. Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter. Na
een PowerPoint presentatie konden we zelf aan de slag op onze
eigen laptop met Facebook. Alle
vragen over Facebook werden
door Dirk Jan beantwoord. Met
behulp van een beeldscherm konden we meekijken op de facebook pagina van Dirk Jan en zo
kon iedereen meteen zien waar je
alle informatie kunt vinden op je
eigen facebook pagina. Veel aandacht was er voor de privacy
instellingen en hoe je van ongewenste e-mailberichten
afkomt. Alle aanwezige dames
hebben veel geleerd en kunnen
nu nog beter gebruik maken van
Facebook. Dus, dames, als je
Vrouwen van Nu ook wilt ontmoeten op internet, maak
gebruik van Facebook, want ook
daar heeft Vrouwen van Nu een
eigen groep.
Tuinclub
Voor het komende seizoen staan
de volgende tuinbezoeken op het
programma:
Maandag 3 juni naar City Chanel
Garden in Stadskanaal, vertrek
vanaf het dorpshuis om 13.30
uur.
Donderdag 4 juli naar kwekerij
Jacobs in Vriescheloo, vertrek

vanaf het dorpshuis om 13.00
uur.
Maandag 26 augustus naar Ria's
Tuin in Valthe, vertrek vanaf het
dorpshuis om 13.30 uur.
Maandag 14 oktober stekjes en
zaden ruilen bij Roelien om
14.00 uur.
Woensdag 17 april komt afdeling Nieuw-Buinen op bezoek.
De Keukentuin uit Zuidbroek
gaat vertellen over kruiden en
groentes .
Donderdag 25 april gaat de
museumgroep naar Edith Benedictus , glaskunstenares in Hooghalen. Zij heeft van glas een portret gemaakt van Beatrix. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf
het Dorpshuis.
Onze jaarlijkse reis wordt gehou-

den op dinsdag 14 mei. We vertrekken per touringcar naar Bad
Zwischenahn en brengen een
bezoek aan Park der Gärten.
Op woensdag 29 mei houdt Jennie van Beek een lezing over
Buurtzorg.

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.

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

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Speelvoorziening /
Voetbalkooi
De voetbalkooi zal een plaats
krijgen bij het voetbalveld en wel
op de fietsenparkeerplaats. Op
vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
is tijdens de actie NL-doet veel
werk verzet door vrijwilligers. Er
zijn struiken verwijderd die tussen de bomen stonden. De grond
is geëgaliseerd en er is inmiddels
zwarte grond door de fa.
Hoornstra gestort. Onder de
bomen zal gras worden gezaaid.
Een groot deel van de tegels is
verwijderd en op pallets gezet.
Wanneer de voetbalkooi door de
fa. Hoornstra zal worden
geplaatst, zullen we zelf de tegels
weer terug moeten leggen.

Bruggetje naar 't Meras
Na overleg met omwonenden en
gemeente is besloten tot aanleg
van een wandelpad bij OBS 75
langs de kleuterspeelplaats richting 't Meras, dat door een bruggetje toegankelijk zal worden
gemaakt. Hiervoor zal een extra
hekwerk worden ge-plaatst. Op
deze manier ontstaat een extra
ingang naar ons bos 't Meras.
Een plan van aanpak is door de
werkgroep gemaakt en naar de
gemeente gestuurd.

Nieuwbouwplan
Zuidonder
Het nieuwbouw plan bestaat uit
37 woningen, die naar eigen
inzicht kunnen worden gebouwd. Dit wordt mogelijk
gemaakt in samenspraak met de
fa. Nijhuis/Explorius, maar kan
ook met een eigen aannemer of in
eigen beheer uitgevoerd worden.
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
(Jan Rein Koopman).

In het midden van het plan zal
een boerderij met schuren gerealiseerd worden, waar in de
gebouwen appartementen te
huur of te koop worden gemaakt.
De boerderij zal in het voorhuis
bestaan uit 2 woningen met 2
verdiepingen, terwijl het achterhuis gelijkvloerse appartementen zal krijgen, die aan de zijkanten zullen worden gesitueerd. In
het midden in het achterhuis
komt een plein met een gemeenschappelijke ruimte, waarbij het
dak doorzichtig is.
Graag komen we in contact met
personen die belangstelling hebben voor een huur/koopappartement in de boerderij/schuren. Dit is tevens mogelijk via Makelaar Huis. Telefoon:
0591-548182 of via
info@makelaarhuis.nl

Er komt een inloopmiddag in
mei/juni in dorpshuis De Viersprong, waarbij een nieuwe tekening van de boerderij en schuren
wordt getoond. De datum van
zaterdag 20 april wordt vermoedelijk opgeschoven naar
mei/juni, aangezien Explorius
nog in overleg wil met een
woningcoöperatie voor het huren
van woningen en dit nog niet
voor elkaar heeft.
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Senioren- en starterswoningen in Buinerveen
In het hart van het nieuwbouwplan Buinerveen ligt het 'boerenerf.' Het kenmerkt zich door de
“boerderij” met daarbij de
“schuren” maar zeker ook door
de open ruimtes daaromheen.
Vanaf het begin van dit jaar zijn
wij (Explorius Vastgoedontwikkeling) begonnen met de ontwikkeling van dit boerenerf. In
nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de werkgroep Dorps Omgevings Plan
(“Doppers”) is een plan bedacht
voor senioren- en voor starterswoningen.

mers en een badkamer. Door de
grote kappen is er zelfs nog ruimte voor een vlizozolder. Elke
woning krijgt een eigen ruime
tuin. De starterswoningen zullen
allemaal in de koop worden aangeboden.
Op dit moment zijn wij druk met
de financiële uitwerking, zodat
wij huurprijzen en koopsommen

kunnen bepalen. Voor het aanbieden van de seniorenwoningen in
de huur voeren wij gesprekken
met een woningcorporatie. Voor
de zomer zullen wij een inloopmiddag houden waar wij de plannen voor de senioren en starterswoningen zullen presenteren. Er
wordt hard gewerkt aan een mooi
en betaalbaar plan en wij hopen u
aangenaam te verrassen.

In de boerderij op het boerenerf
is in de toekomst ruimte voor ca.
8 - 10 seniorenwoningen die zullen variëren in grootte. Zo is er
ruimte voor woningen met 1
slaapkamer en woningen met
meerdere slaapkamers. Alle
woningen zijn rolstoelvriendelijk ontworpen.
Uniek aan deze woningen is de
grote centrale entree (patio) en de
gemeenschappelijke ruimte die
gecombineerd wordt met zelfstandig wonen. U heeft dus de
privacy van een eigen woning en
tuin, maar u heeft wel de mogelijkheid om met uw buren te kaarten, te biljarten of gewoon een
kopje koffie te drinken in de
gemeenschappelijke ruimte.
Door een gezamenlijk entree
kunt u veilig en overdekt uw
woning bereiken en kunt u droog
oversteken naar uw buren voor
een kopje koffie.
Starterswoningen:
De schuren op het erf bieden
ruimte aan 9 starterswoningen,
een blok van 5 en een blok van 4
woningen. De woningen zijn 1
laag met daarop een kap. Op de
begane grond is ruimte voor een
grote keuken en woonkamer. Op
de verdieping liggen 2 slaapka-

Schets impressie van het boerenerf. Met op de voorgrond 4 starterswoningen en op
de achtergrond de boerderij met de senioren woningen
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Van de bestuurstafel
Afscheid
In 2000 werd ik benaderd om
deel te nemen in het bestuur van
de Stichting Dorpshuis Buinerveen. Op dat moment bestond het
bestuur nog slechts uit 3 personen.
In een tumultueuze periode, vanwege de verbouwingsplannen in
het Dorpshuis, kwam ik samen
met een grote groep medevrijwilligers in het bestuur. Wel onder
de voorwaarde dat ik in de
toneelperiode de vergaderingen
over zou slaan.
13 jaar later en vele bestuurswisselingen verder heb ik mijn
bestuursfunctie beëindigd. In die
afgelopen 13 jaar is er heel veel,
vooral ten goede, veranderd in en
om het Dorpshuis. Het interieur
is bijna overal onder handen
genomen, we hebben een groot
terras en de parkeerplaats is sterk
verbeterd. Dat alles is tot stand
gekomen met inzet van vele vrij-

willigers (particulieren en ook
bedrijven) en gelukkig ook de
financiële steun van de gemeente.
En natuurlijk speelt op dit
moment het feit dat de zolder nu
eindelijk een gebruiksruimte aan
het worden is. De opdracht hiertoe is gegeven aan de firma Wubbels. Daarbij hebben de afgelopen weken verschillende vrijwilligers zich in het zweet gewerkt
om planken, vloerplaten en balken te slepen, te timmeren en te
zagen, elektra aan te leggen en
zelfs is er een groot deel
geïsoleerd, aangeboden en uitgevoerd door Ratering Isolaties.
Natuurlijk was niet alles rozegeur en maneschijn, zo is het
voortbestaan van de peuterspeelzaal al diverse keren uitgesteld
maar lijkt er nu toch echt een
einde te komen aan het bestaan
van een peuterspeelzaal in Buinerveen (hoewel…?). Ook zijn

verenigingen die gebruik maakten van het Dorpshuis gekomen
en gegaan (schietvereniging,
NOAD, bejaardensoos). Gelukkig zijn er ook nieuwe verenigingen bijgekomen en gebleven
(Veenkaor).
Ik heb 13 jaar lang met veel plezier deelgenomen in het bestuur
en zal het Dorpshuis zeker niet
uit het oog verliezen (ik ben nog
steeds bij de toneelgroep en qua
uitzicht ontkom ik er niet aan).
Ik wens het bestuur en ook de
activiteitencommissie voor de
toekomst heel veel succes met
het beheren en gebruik stimuleren van het Dorpshuis.
Ook Henk en Annet heel veel
succes met het uitbaten van het
Dorpshuis,
Wim Bruil

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
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
Harm van Rhee
Jorn Sterenborg
Lenie Poker
Marius Kwaak

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen ?
Henk Bulder, Stichting Duurzame Energieprovincie

Niet ieder dak is geschikt voor
het plaatsen van zonnepanelen.
Zeker als een woning in het bos
staat of in de schaduw ligt van
belendende bebouwing dan is het
niet verstandig zonnepanelen op
het dak te plaatsen. Asbestdaken
zijn natuurlijk ook niet geschikt.
Als het dak richting noord ligt
dan raad ik plaatsing daarop af
ondanks de 6% rendement op
investering die u dan altijd nog
haalt.
Als het dak niet geschikt
is dan kunt u plaatsing op de
grond in de tuin overwegen. De
gemeente Borger-Odoorn staat
een dergelijke plaatsing zonder
vergunning toe. Harko Braam, de
kersverse ambassadeur duurzaamheid van de gemeente, vertelde dat tijdens een bijeenkomst
op 4 maart in Hoogeveen alwaar
de verschillende initiatieven op
het gebied van duurzaamheid
zichzelf konden presenteren.
Ook Stichting Duurzame Energieprovincie was daar aanwezig
om zichzelf te presenteren en
heeft inmiddels de eerste installatie op de grond gerealiseerd.
Als u van Buinerveen naar Drouwenerveen rijdt dan ziet u als u
het viaduct bent gepasseerd links
een rij van 12 zonnepanelen
staan aan het Zuideind. Op de
foto is het huis door de bomen
aan het zicht onttrokken en het
dak om die reden niet geschikt
voor de plaatsing van zonnepanelen. De extra kosten voor de
plaatsing op de grond (graafwerk, extra kabellengte en betonstort) vallen heel erg mee. De
terugverdientijd neemt slechts
met een half jaar toe.
Voor meer informatie zie de website van Stichting Duurzame
Energieprovincie:
http://energieprovincie.nl Wilt u
een advies op maat gebruik dan
het contactformulier.

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

Zuiderdiep 79
9521AB Nieuw-Buinen

In samen werking met:

Fysiotherapie
Bovensmilde
Ds. L.Dijkstrastraat 7
9421PH Bovensmilde

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

Deze keer een foto van een groep jeugdleden van Gymnastiek vereniging NOAD en een foto van enkele
leden van NOAD tijdens een uitvoering op het toneel in cafe Kroeze, maar helaas ontbreken de namen bij de
foto's. Wellicht is er iemand die personen herkend en de namen door wil geven.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Onze eerste jaarvergadering ligt
alweer achter ons, en we waren
als bestuur wel een beetje teleurgesteld door de lage opkomst. De
1e avond werd gehouden op 25
maart in 't Aailaand in NieuwBuinen en de 2e avond werd
gehouden in de Viersprong te
Buinerveen. Als bestuur hadden
we gekozen om onze allereerste
jaarvergadering te houden in
beide dorpen. Ook hadden we
een spreker uitgenodigd Dhr. K.
Timmer uit Gieten, die beide
avonden de lezing gaf over het
gebied de Buinervenen. Dit
gebied liggend in het Bourtanger
Moeras werd met de schep in de
loop der jaren veranderd van
moeras in woongebied. Hier is
natuurlijk een grote periode over
verlopen van enkele honderden
jaren. In dit gebied werd turf
gewonnen en bleef dalgrond over
welke door de landbouw verder

werd ontwikkeld. De heer Timmer liet ons aan de hand van dia's
zien hoe het gebied werd verdeeld en werd ontgonnen. Het
was een boeiende lezing waar we
ook weer het een en ander van
hebben geleerd. Het liet ons weer
een stukje zien van het verleden
en hoe het uiteindelijk is geworden van het gebied waar we nu
leven en wonen. Zo verliep onze
e
1 jaarvergadering en we hopen
volgende keer meer leden te
mogen verwelkomen bij deze
bijeenkomst.
Verder zijn we als bestuur ook
alweer bezig met nieuwe voorbereidingen van lezingen en
gesprekken. Inmiddels zijn we
ook bezig met het opzetten van
een eigen website in samenwerking met de St. Harm Tiesing uit
Borger. Zo kunnen we in de toekomst ook een groter gebied
bereiken en meer dingen ontwik-

Ingezonden stukje,..

Ik zat toen nog op de lagere
school, 59, en was toen ongeveer
10 - 11 jaar. Linksboven op de
foto staat een kleine schuur, hier
stond de lijkwagen van de begravenis vereniging Buinerveen.

Met belangstelling jullie krant
gelezen, en vond het erg leuk. Ik
wist niet van het bestaan, maar
hoorde het van familie.
Mijn naam is Tammo Warringa,
en ik ben opgegroeid in Buinerveen, na mijn 6e jaar. Mijn vader
was aannemer, aan de Zuiderstraat 2, en heeft de zaak verkocht aan Harm Lutjeboer, en
deze is daarna overgenomen
door Gerard Wubbels, ik heb
daar tot mijn 27e gewoond.
Ik heb nog een luchtfoto van de
zaak, zie hiernaast, deze is
gemaakt ongeveer 1949, 1950.
De grote berg stenen achter naast
de werkplaats zijn per schip aangevoerd. Ze zijn gebruikt om de
Noorder- en Zuiderstraat
opnieuw te bestraten, nadat eerst
een laag veengrond onder de
oude weg werd weggehaald.

e

kelen en uitzoeken. Ook is het 1
deel van de Zwerfsteen en het
Turfschip uitgekomen en stond/
staat in het teken van de bevrijding van 65 jaar geleden.
Mocht u belangstelling hebben
voor onze vereniging of meer
willen weten dan kunt u gerust
contact met ons opnemen.
Voor reacties of informatie Jacco
Pranger, 0599-621767 of
pranger@nieuwbuinen.com

Met hartelijke groeten;
Tammo Warringa
Vondellaan 66
9402NW Assen.
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Het Voorwerp

De fotocollage van het voorwerp
in De Dorpskrant van februari
2013 heeft alleen een paar hints
opgeleverd. In de zin van “het
zou dit… of het zou dat… kunnen zijn”. De correcte sticker is
er niet opgeplakt. Dit voorwerp
is te zien in de museumruimte
van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen / Buinerveen aan
de Parklaan in Nieuw-Buinen. Er
hangt een kaartje aan met de
naam vlassnijder en ook de naam
van de boer uit Buinen die de
snijder aan de Historische Vereniging heeft uitgeleend.

Toegegeven dat uit de foto's heel
eenvoudig is op te maken dat het
voorwerp een hulpmiddel is om
iets te snijden, te hakken of te
kappen. En dat het om snijden,
hakken of kappen van tamelijk
zware of omvangrijke materialen
gaat, wordt verklapt door de stevige basisconstructie met dikke,
vele kilo's wegende balken.
En wat waren dan de hints ? Uit
Drouwenerveen belde een
mevrouw door dat het een wolsnijder is. Gevraagd om dat uit te
leggen, vertelde die mevrouw dat
vers geschoren en gewassen schapenwol in elkaar gedraaid /
gevlochten wordt tot 'n lange
draad, die bij een lengte van ongeveer 5 meter wordt geknipt. Zij
heeft dat 'n keer gezien op de
jaarmarkt in Exloo.
Iemand uit Nieuw-Buinen dacht
zo'n apparaat eens in een bloemenwinkel te hebben gezien. Bij
het samenstellen van een bouquet stelde de bloemist het op
hoge prijs dat alle steeltjes op

gelijke hoogte werden afgepunt.
Dus na het vastzetten met elastiek of met 'n ijzerdraadje van
alle bloemstelen of andere takken ging het bloemstuk nog even
“onder het mes”.
Een minder vredelievende toepassing werd door een lezer uit
Buinerveen aangeboden. Hij
noemde het een koppensneller.
Hij heeft het voorwerp gezien in
een nertsenfarm. Daar worden
bij volgroeide nertsen de bontvelletjes van de warme lijfjes
gehaald, direct nadat die diertjes
een kopje kleiner zijn gemaakt.
Met 'n knipoog naar onze Belastingdienst, leuker kan ik het niet
maken.
Dan de nieuwe puzzel. Bekijk
het kiekje. Wat ziet u ? Graag
reageren naar de hoofdredacteur
of naar
Martin Snapper
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

Bewegen op muziek (BOM-lessen)
o.l.v. Jeanine Memelink zijn op
Maandag
Vrijdag

18.00 - 19.00 u
19.00 - 20.00 u
16.00 - 16.45 u

groep 4 t/m 6
groep 7/8 en VO
groep 1 tm 3

Algemene
informatie
============
Je mag twee keer meedoen, daarna kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden is een verzekering afgesloten.
De contributie word betaald via
automatische incasso per kwartaal.
Opzegging kan alleen per kwartaal en schriftelijk of per telefoon bij de
penningmeester. De vakanties vallen samen met de schoolvakanties. De
contributie wordt tijdens de vakanties doorbetaald. Wij hebben er zin in
en naar wij hopen jullie ook, zodat wij misschien in de toekomst kunnen
uitbreiden door meer en andere lessen te geven.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kun je altijd contact met ons
opnemen.
S.v. O.K.K. geeft meer lessen en op twee locaties in
Nieuw Buinen.

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Clubkampioenschappen Noad / OKK
Ondanks dat de gymvereniging
NOAD opgegaan is in de gymnastiekvereniging OKK te
Nieuw-Buinen is er gelukkig nog
wel activiteit te Buinerveen. Er
zijn nog 3 dansgroepen van meisjes tot meiden die actief en gezellig een uurtje in de week samen
dansen. Streetdance, dansen,
bewegen op muziek het mag verschillende namen hebben. Feit is
wel dat de jongelingen er lol in
hebben. En wat is er dan mooier
dan je geoefende te laten zien
tijdens een door OKK georganiseerd clubkampioenschap.
13 april was het zover. Iedereen
was mooi gelijk gekleed en kreeg
een nummer op. Zodat ook individueel de prestaties beoordeeld
konden worden door een echte
jury.
De jongste dansers, een groep
van 14 meisjes, leeftijd groep 1
t/m 3 van de basisschool mocht
2x dansen. Dezelfde dans, maar
natuurlijk was de tweede keer de
spanning weg en kon er lekker
los gedanst worden, met de
armen worden gezwaaid en
draaien uit de heupen. Omdat het
tevens een kampioenschap was
werd iedereen ook individueel
beoordeeld en kreeg elke deelnemer na het dansen een mooi certificaat. Er werden zelfs nog 3
medailles uitgereikt. Bij de jongste groep ging de 3e prijs naar
Ariane Meijer, tweede werd Denise Panneman en als winnaar
werd Laura Smit aangewezen.
Stuk voor stuk heeft iedereen
goed zijn best gedaan en een
mooie dans laten zien. Het leuke
was dat alle drie de NOAD groepen na elkaar gepland waren en
dus ook de tribune volledig bezet
was met ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en ooms en tantes van de deelnemers. De jongste dansers waren allen gekleed
in een roze T-shirt, ter beschikking gesteld door OKK. Dit
maakte het totale plaatje com-

pleet, samen met de overige kleding instructies, rokje, legging en
2 staartjes.
De jonge dansers die hen opvolgden, meiden uit groep 4 t/m 6 van
de basisschool, bestonden uit 7
meiden die allen een rood T-shirt
droegen. Nadat ook zij hun dans
met verve 2x hadden opgevoerd
kwam de prijsuitreiking. Derde
werd Ilse Wals, de tweede prijs
was voor Loreena Goudriaan en
als winnaar kwam Annemaj
Drenth uit de bus. Ook zij worden getraind door Janine Memelink, die overigens ook zelf fanatiek danser is en samen met haar
eigen groep nog een show weg
gaf. Zij dansen ook wedstrijden
en komen hiermee het hele land
door. Die uitvoering was een
mooie inspiratie voor de deelnemers om te zien hoever flink doorzetten hen nog kan brengen.
Als laatste mochten de oudste
meiden hun kunsten laten zien, in
deze groep dansen 6 meiden,
vanaf groep 7/8 en voortgezet
onderwijs. Winnaar werd hier
Rian van der Aa, tweede werd
Laura Schipper en als derde
mocht Charlotte Hummel haar
medaille in ontvangst nemen. Zij

Op de foto’s dansgroep 1 van
Noad met het complete groepje
en de winnaars uit dat groepje

droegen allen een mooi lichtgroen T-shirt.
Voor de dansers van NOAD was
het een hele ervaring deze clubkampioenschappen eens mee te
maken en menigeen heeft er dan
ook nog meer zin in gekregen om
volgend jaar nog meer te pieken
en haar best te doen om een nog
betere prestatie neer te zetten. De
organisatie was in handen van
OKK en daar heeft NOAD op
een zeer prettige manier gebruik
van kunnen maken. Voor de kinderen een extra dimensie aan het
wekelijkse dansuurtje en zeker
voor herhaling vatbaar.
Mochten er nu ouders zijn die
denken dat dit dansen ook wel
iets is voor hun dochter of zoon,
aarzel niet en kom eens kijken in
de sportzaal achter School 75.
Elders in de dorpskrant vindt u de
tijden wanneer welke groep
oefent. Ook staan hierin de contactgegevens voor het eventueel
beantwoorden van overige vragen. Het is een groot goed dat
deze vereniging actief is in Buinerveen en wat kan er dan beter
gedaan worden dan deze te koesteren en deelnemer te zijn /worden?
Marjan Poelman

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 29

In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
09.15-10.00 uur
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar
Turn groep 2
16.00-17.00 uur
Jongens/meisjes 10 +
Turn groep 3
17.00-18.00 uur
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar
Turnen kleuters
15.45-16.30 uur
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar
Turn groep 1
16.30-17.30 uur
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
9.00-09.45 uur
In 't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames
Pilates
09.00-10.00 uur
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar
Bewegen op Muziek
16.30-17.30 uur
Tieners 14 jaar en ouder
Streetdance 3
18.30-19.30 uur
Dames
Aerobics/steps/callan.
19.30-20.30 uur
Dinsdag
Dames
Zumba
09.00-10.00 uur
Kids 8 t/m 10 jaar
streetdance 1
18.00-19.00 uur
Dames
Keep fit
19.00-20.00 uur
Dames
Zumba
20.00-21.00 uur
Woensdag
Jongens van 6 +
Hip Hop
17.00-18.00 uur
Tieners 11 t/m 13 jaar
Streetdance 2
18.30-19.30 uur
Donderdag
Alle leeftijden
Zumba
19.30-20.30 uur

€ 6,25 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€7,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 8,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 7.00 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.

Misschien dat er iets bij zit wat je leuk vind, kom dan maar eens kijken en meedoen.
Het bestuur van s.v O.K.K.

Regionale volleybalcompetitie 2012 / 2013
Uitslagen:
Datum
4-2-2013
4-3-2013
18-3-2013
25-3-2013
8-4-2013

Teams
NOAD - NIVOC
Tyfoon 2 - NOAD
NOAD - Tonegido HH-bouw
NOAD - Salto
NOAD - DEKO

Uitslag
3-0
3-0
1-2
0-3
0-3

Stand t/m 8/4/2013

Team
Salto
DEKO
Tyfoon 2
Tonegido HH-b ouw
VCA
NIVOC
NOA D
Mussel 2

Gespeeld
14
13
13
11
13
12
13
11

P unten
34
31
23
21
18
12
10
1

Setstand
25 - 0
25 - 9
25 - 18
15 - 25
24 - 25

Setstand
25 - 0
25 - 17
22 - 25
12 - 25
22 - 25

Setstand
25 - 0
22 - 17
15 - 22
13 - 25
7 - 12
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Schaats / visnieuws

Oudijzeraktie

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
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 2013 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen
De schaatsvereniging Buinerveen e.o. organiseert evenals andere jaren
een aantal viswedstrijden en wel op:
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

11 mei 13.00 uur - 16.00 uur
1 juni 18.00 uur - 21.00 uur
22 juni 21.00 uur - 24.00 uur ( bij voldoende deelname)
13 juli 18.00 uur - 21.00 uur ( na afloop BBQ)
10 aug.. 18.00 uur - 21.00 uur
14 sep.. 13.00 uur - 16.00 uur

Het inleggeld is vastgesteld op:
Volwassenen
€ 2.50
Jeugd t/m 12 jaar € 1.00

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

Schaatsvereniging
Buinerveen e.o.
Op Zaterdag 27 April 2013
organiseert de
Schaatsvereniging Buinerveen
e.o. een oudijzeraktie.
Wij komen op die dag vanaf
9.30 uur langs om overtollige
oud ijzer op te halen.
Wilt u de materialen niet eerder
bij de weg zetten dan 9.30 uur.
Wij nemen geen
witgoedapparaten mee zoals:
Koelkasten , Wasmachines ,
Drogers , Vriezers enz.
Mocht u zware stukken
materiaal hebben ,
even bellen met A.Habing
tel.212353.
Namens het Bestuur van de
Schaatsvereniging.

Dorpskrant Buinerveen
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V.V. Buinerveen
FAMILIEDAG // STRATENVOLLEYBAL
Op zondag 9 juni is er weer de
jaarlijkse familiedag en stratenvolleybal op het sportpark van
de vv Buinerveen
Nadere informatie hierover
wordt te zijner tijd bekend
gemaakt.
U hoeft geen lid te zijn van de
vereniging om deel te nemen
aan deze activiteit.
Opgave voor bovengenoemde
activiteit kan bij 1 van de leden
van de activiteitencommissie
t.w.
Kobus Uchtman
kobus68@hotmail.com
0653301202/0599-212420
Mans Hebels
mt.hebels@ziggo.nl
0623744550/0599-616898

KABOUTER-VOETBAL
Alle meisjes en jongens tot 6 jaar kunnen hier aan meedoen zonder lid
te zijn en zonder verdere verplichtingen.
Op de volgende zaterdagen is er Kaboutervoetbal:
Zaterdag 13 April op het Sportpark in Buinen
van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zaterdag 27 April op het Sportpark in Buinerveen
van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zaterdag 11 Mei op het Sportpark in Buinen
van 10.00 uur toe 11.00 uur
Zaterdag 25 Mei op het Sportpark in Buinerveen
van 10.00 uur tot 11.00 uur

Dorpskrant Buinerveen
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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.galm-borger-odoorn.nl.
Hierop staat nog meer informatie.

Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in de
gemeente Borger –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 12 jaar geleden is daarom door de “Werkgroep Bewegingsweten-schappen” aan de
Universiteit te Groningen de
sportstimulerings-strategie
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld.

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:

Plaats
Buinen
Nieuw Buinen
Borger

Sporthal/gymzaal
de Woerd
de Splitting
spelzaal de Koel

gymnastiekzaal

wanneer
woensdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

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

Klijndijk
Valthermond
2e Exloermond

t Brughuus
Hunsowhal

woensdag
dinsdag

14.45 - 15.45
09.30 -10.30

Info groep
0599-287321
0599-212622
0599-235376
0591-513097
0599-238908
0591-532555
0591-514896
0599-661942
0591-513097

A.Sloots
Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783
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Deze zomer weer een nieuwe!!
Woensdag 14 augustus t/m zaterdag 17 augustus
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site:
www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei
Dag

Tijd

Woensdag

14.00-16.00
20.00-22.00
22.00-00.00
10.00-12.00
14.00-16.00
18.30-19.30
22.00-00.00
10.00-12.00
14.00-16.00
18.30-19.30
20.00-22.00
22.00-08.00

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Groep 1 t/m 4
4-7 jaar
Boerderijspeurtocht

Groep 5 t/m 8
8-12 jaar
Fort bouwen
Smokkelspel

Piraten vreetfeest
Kapitein Roodbaard
Schat zoeken

Playing with balls
Het grote ridderspel

Sportbord

Boebelziekte
Buinerveensche schatkamer

12+
Titanic
Allo allo

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

Playing with balls
Headshot
Wampex

Inkipinki
De grote improvisatieshow
Groep 7/8
Fridaynight fever
Groep 5/6 naar huis
Ontbijt
Klapper-de-klap / Pimp my bike
Ballonnen oplaten
Rondrit dorp
Eten in dorpshuis

D e e ln a m e f o r m u lie r S p e lw e e k

Dropping
Ontbijt

B u in e r v e e n 2 0 1 3

N a a m + a c h te r n a a m :
G e b o o r te d a tu m :
T e le f o o n n u m m e r :
E - m a i l:
A d re s :
P o s t c o d e + W o o n p la a t s :
G r o e p i n s c h o o lja a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4
W o e n s d a g 1 4 a u g u s t u s t /m
W a n n e e r:

z a te rd a g 1 7 a u g u s tu s 2 0 1 3

O p m e rk in g e n :
V r i jw i lli g e r :
D e e ln a m e o p e ig e n ris ic o

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

?
ping
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e
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op: W lijk
Let is moge
Dit
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:

14.00 - 17.00 uur

Dreumesuurtje
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje, waarbij dreumesen en hun
ouders of oppas elkaar ontmoeten. Het uurtje is voor kinderen
van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders of
oppas. De activiteiten zijn gericht op stimulering van de taalontwikkeling, de motoriek en de
sociaal-emotionele ontwikkeling
van het jonge kind.

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

boeken zijn verfilmd? Neem dan
eens een kijkje bij het www.leesplein.nl. Daar vind je een overzicht.
Tijdschriften
Tijdschriften en kranten voor
kinderen. Van Kidsweek tot
Donald Duck. In de bibliotheek
kun je daar ook lekker in lezen.
De nieuwste tijdschriften en kranten lees je in de bibliotheek, de
oudere exemplaren leen je
gewoon. Kijk op de jeugdafdeling, daar vind je vast een aantal
van de volgende tijdschriften.
Leuke sites voor kinderen
www.donaldduck.nl
www.datbedoelik.nl
www.meestersipke.nl
www.geronimostilton.nl

Er wordt een klein verhaaltje uit
een boek voorgelezen, er wordt
een liedje gezongen, kringspelletjes enz. Alles kan tijdens het
dreumesuurtje.
De dreumesuurtjes zijn gratis en
vrij toegankelijk voor elke
ouder/grootouder/oppas met
jonge kinderen.
Datum en tijd:
In bibliotheek Borger op vrijdag
26 april van 9.30 van 10.30 uur.
In bibliotheek Nieuw-Buinen op
vrijdag 26 april van 9.30 tot
10.30 uur.
Verfilmde kinderboeken
Veel kinderboeken zijn verfilmd.
De bibliotheek heeft ze op dvd te
leen. Wil je weten welke jeugd-

Bezorgdienst aan huis
Voor iedereen die wegens leeftijd, ziekte of een handicap niet
zelf naar de bibliotheek kan
komen, bestaat in een aantal
bibliotheken de mogelijkheid de
boeken e.d. thuis te laten bezorgen.
Een vrijwilliger komt dan bij je
thuis op bezoek. Je kunt aangeven welke boeken of andere
media je wilt lenen. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden
de nieuwe boeken, tijdschriften
e.d. bezorgen. Voor klanten van
de bibliotheek is deze service
gratis.
Wanneer je ook van deze dienst
gebruik wilt maken - of je kent
mensen die daarvoor misschien
in aanmerking komen - neem dan
contact op met de plaatselijke
bibliotheek en informeer naar de
mogelijkheden.

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040
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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
212446
hobo14@zonnet.nl
Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Rijopleidingen

Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729

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

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

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

Kinderopvang

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

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

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

Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

