Dorpskrant Buinerveen
Augustus 2012

Inhoud:

Nieuwe beheerders Dorpshuis
Na jaren door Grietje verwend en
verzorgd te zijn in het Dorpshuis
van Buinerveen is het stokje nu
doorgegeven aan een nieuw
beheerdersechtpaar, Henk
Schutrups en Annet Ziengs uit
Exloo. De redactie ging op
bezoek om eens nader kennis met
ze te maken.
Henk en Annet. Samen hebben
ze vele jaren camping het Vlintenholt te Odoorn gerund, een
voormalig Staatsbosbeheer camping. Weliswaar behoorlijk
basic, maar wel werken met mensen, Henks grote passie. Toen ze
besloten in 2009 een punt te zetten achter dit beheerdersavontuur om economische redenen
hebben ze samen nog op een zeer
grote camping te Duitsland
gewerkt. 1200 campingplaatsen
en vele activiteiten en voorzieningen er om heen, de Wilsemer

Berge. Annet leidde daar het
jeugdcafé en Henk was assistent
bedrijfsleider. In 2010 bij terugkomst in Nederland is Annet
gaan werken bij Poolshoogte,
terug in de horeca, de bediening
en de keuken. En Henk hoopte op
een baan als conciërge /beheerder. Wens was weer iets te vinden
waar ze samen de schouders
onder konden zetten. Altijd
samen gewerkt te hebben in de
horeca en toerisme, was de
advertentie in de Week In Week
Uit dan ook koren op hun molen.
Henk, al ongeveer anderhalf jaar
zoekend naar een functie als conciërge of beheerder had de eerste
oproep in Week In Week Uit
gemist. Door hun tijdelijke bewoning van een vakantiebungalow
werd deze krant niet bij hen
bezorgd.
Lees verder op pag 6
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
1 sep
8 sep
6 okt
10 nov
15 dec

Bingo
Viswedstrijd
Bingo
Bingo
Bingo

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 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

3 oktober 2012
5 december 2012

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.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.

Grietje,
bedankt!!

Dorpskrant Buinerveen
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Agenda
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november

6-kamp
gewone soosavond
bosspel
gewone soosavond
film kijken.

Vrijdag 8 juni hebben wij het seizoen gezellig afgesloten met een BBQ en daarna zijn we de hele nacht
doorgegaan met 'zip your lips.' Dat is 10 uur lang niet eten voor een goed doel: 'Make a wish.'
De jongeren hebben in totaal € 240,60 opgehaald
De jongeren hebben zich vermaakt met: bingo, waarbij leuke prijzen werden uitgedeeld, een muziek quiz,
waarbij 2 groepen tegen elkaar speelden, de jongens tegen de meisjes, films en buiten was een kampvuur.
Omdat het de laatste soosavond was, mochten ook de groep 8-ers komen. Het was een nacht vol actie en
gezelligheid!
We beginnen 14 september weer aan een nieuw seizoen, we starten met een spectaculaire 6-kamp. Tot dan!
Groetjes het jeugdsoosbestuur.

JEUGDWERK activiteiten 2012-2013
Activiteit
Knutselen
Knutselen
Muziekavond
Knutselen
Bingo
Carnaval
Knutselen
Knutselen
Eindfeest

woensdag
26 september
woensdag
17 oktober
vrijdag
16 november
woensdag
12 december
vrijdag
18 januari
zaterdag
16 februari
woensdag
13 maart
woensdag
24 april
datum wordt later bepaald.

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.
Muziekavond
Groep 3 t/m 8: 19.00 t/m 21.00 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Bingo
Groep 3 t/m 5: 19.00 t/m 20.15 uur
Groep 6 t/m 8: 20.30 t/m 21.45 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en enkele versnaperingen.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur.
Kosten …..

Opgeven bij
Els de Roo 0599-212604 of
h30deroo@hetnet.nl
Janet Smid 0599-212435
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Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 29 augustus
t/m
zaterdag 1 september

2012

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site
www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei

Wil je alleen deelnemen
aan de dropping?

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: Stichting Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek

Dit is mogelijk voor
16 t/m 21 jaar
kosten: €5,-

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

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

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

Jungle knutsel
Expeditie Buinerveen
Zig-zag door de jungle

9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

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

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

Dukes of Buinerveen
Buinerveeners in the
bush

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

12+

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

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Terug naar de rimboe

Dropping
Ontbijt
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Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
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we lec
rk tra
en

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

L. Kruit

Kruit

uw ondersteunende hulp

www.ondersteunendehulp.nl

“uw ondersteunende hulp”
Ondersteuning op gebied van:
-Taakverlichting
-Activiteiten
-Sociaal contact
Zuiderdiep 131
9521 AC Nieuw-Buinen
Tel: 06-53247704

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

Toen vervolgens de 2e oproep
van het Stichtingsbestuur kwam
hebben ze er, om met Henk zijn
woorden te spreken, 'blind' op
gesolliciteerd, aangezien ze ook
net te laat waren voor de georganiseerde open dag voor aspirant
beheerders. Absoluut geen beeld
hebbend bij Buinerveen, maar
wel veel wensen beantwoord
zien in de advertentie hebben ze
gesolliciteerd. Na het 1e en het 2e
gesprek bleek dat van beide kanten het goed voelde en de Stichting en Henk het met elkaar wilden proberen. Waar Henk gaat,
gaat ook Annet, dus samen zijn
ze begonnen aan deze nieuwe
uitdaging. Omdat het allemaal
betrekkelijk kort dag was en
Grietje al bijna zou stoppen zijn
ze per 15 juni aangenomen. Voor
de rustige vakantie periode. De
meeste verenigingen waren al
met de zomerstop begonnen, de
bouwvak stond voor de deur.
Mooi om langzaamaan te wennen aan het gebouw, de mensen
en de streek. Henk een echte
Drent en Annet met Groningse
roots hopen binnen Buinerveen
hun plek te kunnen vinden en te
krijgen.
De eerste insteek was alles zo
veel mogelijk bij het oude te
laten, niet te veel te veranderen.
Toch zijn er al wel kleine veranderingen zichtbaar. De aanschaf
van een pinapparaat is daar toch
wel het grootste voorbeeld van.
Pinnen om je consumpties en
eten te betalen maar ze willen
ook graag de service verlenen
door contanten bij te kunnen pinnen. 2 vliegen in 1 klap, zij geen
kosten om contanten in te leveren
bij de bank, de pinner de service
om in eigen dorp nog wat cash op
te nemen. Een groot goed in een
periode van centralisering en de
geldautomaten niet meer naast de
deur. De ouderwetse tafelkleedjes zijn vervangen door katoenen
kleedjes. Ook de drankenkaart
heeft al een kleine verjonging
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ondergaan. Henk is van plan om
eens rond te kijken bij leverancier en beurzen of er niet eens een
nieuwe snack bij kan op de kaart.
Overigens, de grote kwaliteit van
patat en snacks blijft ongewijzigd. Wel was de prijskwaliteitverhouding wat krap en zullen er
wat prijsverhogingen te zien zijn
her en der. Saté en hamburgers
worden in de pan gebakken en er
kan zelfs een portie nasi of bami
besteld worden met een loempia
of saté. Mocht in een bestelling
iemand zitten die geen patat of
snacks wenst maar wel graag
mee wil eten een handige oplossing. Plannen zijn er nog genoeg.
Henk benadrukt wel dat de
bevolking aan moet geven wat ze
zouden wensen. Hij probeert niet
een eigen aanbod te creëren waar
de vraag het dan maar mee moet
doen. Het aanbod moet afgestemd worden op de vraag uit de
bevolking. Onze consumptie
wordt geanalyseerd. Worden er
maar 2 halve kippen verkocht in
een bepaalde periode, dan kan
het best zijn dat die halve kip
vervangen gaat worden door een
andere snack die beter loopt. Uw
vragen, opmerkingen of adviezen worden dan ook zeker meegenomen en geëvalueerd of ze
voor een groter deel van de
bevolking interessant kunnen
zijn en uitgevoerd kunnen worden. Het meeste personeel is nog
voorzien van de vertrouwde
gezichten. De frituur is aan tot
ongeveer half negen - negen uur.
Natuurlijk is in overleg veel
mogelijk en als ze wel aanwezig
zijn dan kan er altijd even gebeld
of overlegd worden of er nog iets
mogelijk is.
Henk heeft ook nog wel wat plannen voor de winteravonden. De
gedachte is om in de donkere
wintermaanden van oktober tot
maart in het café 1 zaterdagavond in de maand live muziek
ten gehore te laten brengen. (Beginnende-) bandjes, singer/songwriters uit de omgeving
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of van elders die graag eens een
podium bezetten in een caféomgeving om hun muziek te
delen. Een Ierse avond staat ook
nog op de verlanglijst van Henk.
Zittende aan de stamtafel, kijkend achter de bar. Dat zijn de
inspiratiemomenten om na te
denken over de toekomst. Een
toekomst van Henk en Annet die
nog maar net begonnen is in Buinerveen. Henk: 'Een succesvolle
start bestaat uit acceptatie door
de bevolking. We zien graag
iedereen een keer om elkaar te
leren kennen. Ons bestaan hier
hangt af van jullie. We hopen dat
er geen oordeel geveld wordt
voordat je het ervaren hebt.'
Mocht iemand het ergens niet
mee eens zijn of een verandering
nogal moeilijk vinden, dan ziet
Henk graag dat er samen over
gesproken kan worden. Buinerveen is een leefbaar dorp, een rijk
verenigingsleven, veel activiteiten voor de jeugd. Een dorpshuis

is daar een middelpunt van. Dat
van Buinerveen is een echt
dorpscafé en snackpunt met
zalen. Met zijn allen kan het dorp
levendig en bruisend gehouden
worden en Henk en Annet willen
daar graag aan bij dragen. Ook
beider dochters staan het stel bij
in drukke tijden. Geen verplichting, maar als de nood hoog is
dan staat familie klaar. Henk
benadrukt wel het liefst met
plaatselijk personeel te willen
werken. Bekende gezichten achter de bar en in de bediening.
De Dorpskrant wenst hen heel
veel succes met het exploiteren
van het dorpshuis. We hopen dat
mede door wederzijds vertrouwen de lijn voortgezet wordt die
we als bevolking gewend zijn
geweest.
Marjan Poelman

Tegen inlevering van deze bon:
4 patat en 4 frikandellen of kroketten voor € 10,00
(geldig tot de volgende dorpskrant)
--------------------------------------------------------------

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.
Ma-do open va 17.30 uur
Vr-zo open va 15.00 uur
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Afscheid van Buinerveen
Toen ik in 1997 in Buinerveen
kwam wonen, samen met Martin
dachten wij hier samen oud te
mogen worden. Hier vonden wij
de rust die wij misten in de
Randstad. We genoten met volle
teugen. Drenthe werd door ons
veroverd: We trokken met de bus
gans Drenthe door en iedere keer
ontdekten wij nog mooiere
plekjes.
Ook namen wij deel aan Sivo, als
gastgezin. De eerste jaren waren
super. Als er ergens een aktiviteit
was gingen wij er heen. Het
kamperen ging gewoon door, de
caravan achter de bus en weg
waren wij. Wij hebben genoten
tot de eerste zwarte dag kwam.
Toen plotseling Martin werd
getroffen door een hartinfart was
dit voor hem onmogelijk: hij kon
het niet verkroppen dat zijn
lichaam het liet afweten. Maar
we gingen weer door met ons
leventje. Nog geen jaar later
kreeg ik een herseninfarct en ik
moest alles weer leren. Een
zware opgave voor Martin, maar
dankzij hem kwam ik er weer
boven op.
Na enkele maanden konden wij
de draad weer oppakken, of er
weinig gebeurd was. Kamperen
deden we weer, vooral in de
winter. En we genoten!
Ik zag Martin achteruit gaan. Van
artsen wilde hij niets weten. Zijn
grote hobby koken deed hij nog
met volle overgave. De zorg voor
mij was zeer groot, en nooit
klaagde hij.
En toen was daar die val, en deze
dag kleurde zwart. De tijd stond
even stil: Martin overleed op 69
jarige leeftijd, wij hadden nog
zoveel plannen, en nu moest ik
alleen verder.
Met de inzet die ik had ging ik
verder, helaas liet mijn gezondheid steken vallen, ik ging door
met alles en en werd behoorlijk
ziek. Ons motto was altijd: "Niet

klagen maar dragen". Doordat ik
een longontsteking had belandde
ik in het ziekenhuis. Daar
kwamen ze tot ontdekking dat ik
ondervoed was geraakt. De vraag
was: "Hoe kon dit zover komen",
en tot op heden weten de artsen
het nog niet. Na bijna 4 maanden
van huis te zijn geweest mocht ik
weer thuis wonen, wel met
sonde-voeding en nu gaat het
gelukkig goed. Dankzij de
thuiszorg redde ik het. Tot enkele
weken geleden, ik kreeg problemen en nu moest ik weer een
beslissing nemen. Ik werd erg
eenzaam hier, zat dagen alleen en
zag alleen de hulp. Ik dacht altijd

ik kom er wel. Maar helaas, mijn
gezondheid is niet denderend
meer. De beslissing was best
moeilijk. Het huis verkopen en
een plekje zoeken met verzorging. Ik heb deze gevonden in
Geesteren, een mooie drie kamer
appartement, met zorg en toch
kan ik zelfstandig wonen.
Met weemoed in mijn hart zal ik
nooit Buinerveen vergeten, ik
heb me thuis gevoeld en ik hoop
straks ook in mijn mijn nieuwe
huisje.
Lieve bewoners, bedankt voor de
fijne tijd die ik hier bij jullie
mocht wonen.
Lucia Harteveld van Dijk

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

Dorpskrant Buinerveen
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Vida Segura - Honden een goed onderkomen
Vida Segura is een hondenstichting die
zich inzet voor buitenlandse honden.
De honden leven vaak onder slechte
omstandigheden, worden op straat
mishandeld en zijn ondervoed.
Help een goed onderkomen te bouwen
voor deze honden. Steun daarom Vida
Segura! Samen zorgen voor betere en
duurzame asielen waar honden veilig
kunnen leven.
Alle hulp is hard nodig! Asielen
hebben niet alleen financiële steun
nodig, maar ook steun in de vorm van
natura (producten tegen vlooien en
teken, benches, manden, riemen,
halsbanden, speeltjes, etc).
Vida Segura maakt zich waar voor
honden, u ook?

Kijk voor meer informatie op

www.vidasegura-honden.nl of neem
direct contact op met bestuurslid Joke
Lindenbergh - van der Salm via emailadres joke@vidasegurahonden.nl of telefoonnummer 0599 –
661229.
Vida Segura, Paula Oudshoorn (PR)
Bankrekeningnummer: 91.17.54.512
o.v.v. Stichting Vida Segura
Sponsoren (bedrijven) krijgen een
logovermelding op vidasegurahonden.nl en particulieren die een
financiële bijdrage leveren een
naamsvermelding onder de kop
'spaarpotdonaties'.

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
Circus op het mooiste
schoolplein van …….
Nederland?
OBS 75 heeft al een bijzondere
naam. Maar het heeft, naast bijzondere en getalenteerde leerkrachten en leerlingen, ook een
zeer bijzondere en uniek schoolplein. Achter het gebruikelijke,
betegelde deel, ligt een grasveld
welke bijna 2 x zo groot is. Met
daarachter nog het Grote Buinerveen Bos (af en toe een spookbos) met daaraan de IJsbaan.
Naast spelactiviteiten en dagelijks voetbal door de leerlingen
leent het zich ook voor andere
activiteiten. Zoals op donderdag
19 juli j.l. gebeurde met een spetterende Circusvoorstelling door
de leerlingen die daarbij ondersteund werden door de leerkrach-
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ten en een groot aantal ouders.
De hele dag waren er workshops
waarbij de kinderen van alle groepen mochten uitproberen welke
acts zij het best konden uitvoeren. Er werd naar hartenlust
geoefend met loopkogels, diabolo's, rola rola's, Chinese bordjes,
hoepels, jongleer sjaaltjes, acrobatiek en jongleerringen. Ook
werd begeleid, geïnstrueerd en
geadviseerd door Arjan de Graaf,
alias Alderhandt, een echte circusman.
De gekozen acts werden 's middags geoefend. In de lokalen en
in de grote circustent, die de
avond ervoor was opgezet, werd
naar hartenlust en fanatiek geoefend. Tussendoor werd het hele
gebeuren culinair ondersteund
door poffertjes en de Ranjakoe!
Iedereen op school had het of
zijn/haar manier druk.
Aan het eind van de middag kwamen ouders, opa's en oma's, etc.
naar de grote circustent. Zij genoten van een gevarieerd aantal
circusacts opgevoerd in de ring
van gedoneerde strobalen in bruikleen. Geweldig! De leerlingen

lieten het hoog geëerd publiek
zien dat er het nodige talent aanwezig was om een enerverende
spetterende show te geven.
Helaas moest er ook afscheid
genomen worden van een aantal
zeer goede en bevlogen leerkrachten, en wel de juffen Renate, Anouk, Elke, Tanja, Hetty,
Hildegard en Roja. Het afgelopen jaar hebben deze leerkrachten (naast de juffen Bea, Eppy en
Rika) samen met de OR en MR
en de ouders laten zien wie en
wat OBS 75 is: een hechte school
die wil staan voor visie, ontwikkeling en kwaliteit van het
onderwijs. Men liet het afgelopen schooljaar samen zien dat
OBS 75 een gezellige school is
waar de leerlingen, leerkrachten
EN ouders zich thuis voelen.

Dorpskrant Buinerveen
Na afloop van de circusvoorstelling was er een heerlijke barbecue met zelfgemaakte en meegebrachte etenswaren van de
ouders.
Toen alles achter de rug was, kon
iedereen terugkijken op mooie
laatste gezellige maar ook lange
schooldag en een enerverend
schooljaar. Welke laatste we
MET ELKAAR SAMEN tot
een goed einde hebben gebracht.
En kon iedereen de volgende dag
aan een welverdiende vakantie
beginnen.
Na de vakantie beginnen we
weer met een groene start.
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Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

OBS 75, de school met die bijzondere naam (en schoolplein).

Foto's Jeannet Elting

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

Dorpskrant Buinerveen
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W i j k s c h o u w 2 0 1 2
ONTVANGST IN DORPHUIS
DE VIERSPRONG
Evenals vorig jaar heeft er, op
initiatief van dorpsbelangen, 23
mei voor de tweede keer een wijkschouw plaatsgevonden. We
hadden vorig jaar een goed
gevoel over de mogelijke effecten van zo'n rondgang. De ervaring in Nieuw-Buinen centrum
waren positief. Bijna een jaar
later is van dat goede gevoel niet
veel over. De verantwoordelijken voor de uitvoering van de
afspraken hebben er vrijwel niets
mee gedaan en dat is ronduit
teleurstellend. Een uitzondering
daarop is onze toenmalige wijkagent Henk Kuiper. Hij heeft zijn
inbreng op een keurige wijze
afgewerkt, waardoor de nodige
stappen konden worden gezet.
Bij aanvang van de tweede rondgang is eerst over en weer uitgesproken dat er anders gewerkt
moet worden en dat afspraken
worden uitgevoerd. Dorpsbelangen heeft heel nadrukkelijk
aangegeven dat bij een herhaling
van de werkwijze van het eerste
jaar, zij niet opnieuw het initiatief zal nemen. Een ieder onderschrijft onze benadering en zeggen toe dat ook zij van mening
zijn dat het zoals dit het afgelopen jaar is gegaan, niet kan.
We zijn wederom met de fiets
rondgegaan. ( beschikbaar
gesteld door de fa.Egberts) Voor
het eerst was onze nieuwe wijkagent Gerwin Prins aanwezig,
terwijl Lefier te elfder ure zich
nog even af melde. Dat was erg
jammer want Lefier is de eerst
aangewezene met betrekking tot
de huurwoningen. Na de rondgang hebben we gezamenlijk de
conclusies getrokken. Kennelijk
is onze kritische opstelling aangekomen, want een paar weken
later kwamen de eerste signalen
over een aantal acties, waarbij de
a a n p a k v a n h e t s t e u n-

stee/maatschappelijk werk
opvalt. Zij hebben de bewoners
van de huurwoningen uitgenodigd voor gesprekken zodat ook
sociaal/maatschappelijk sprake
is van aandacht. Of dit voldoende is zal moeten blijken, maar de
eerste stap is gezet.
Verder is gebleken dat ook de
gemeente in haar bevoegdheden,
de eerste stappen heeft gezet.
Uitvoering van beleid en handhaving geldt voor iedereen en op
de zelfde wijze. Op initiatief van
de huurdersvereniging heeft er
een gesprek plaatsgevonden
tussen een afvaardiging van
Dorpsbelan-gen, de Huurdersvereniging en Lefier. Daar is
heel nadrukkelijk aan de orde
gesteld dat het eenzijdig verkoopbeleid van Lefier geen eindoplossing biedt. De verkoop van
een aantal wonin-gen heeft een
positieve uitstraling op de omgeving, maar dan zal die omgeving
wel mee moeten veranderen. En
dat gebeurt op dit moment niet.
Lefier heeft aangegeven het probleem te onderkennen en binnenkort met oplossingsgerichte
ideeën zal komen.

We wachten af en blijven de ontwikkelingen volgen.
Dorpsbelangen
Buinerveen/
Nieuw-Buinen West.

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

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

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

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

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

Ook al iets gekocht of verkocht?
Steeds meer mensen ontdekken
de voordelen van lokaal handelen.
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Van de bestuurstafel
Voor jullie ligt alweer de nieuwste dorpskrant.
De vakanties zijn voor het grootste deel voorbij. Nog een weekje
en de kids van de basisschool
mogen weer naar hun leerkrachten, de kids van het voortgezet
onderwijs hebben nog een weekje extra vrij. We hopen dat jullie
allemaal een fijne vakantie gehad
hebben waar dan ook.
Sinds 01-07-2012 hebben we een
nieuwe pachter op het dorpshuis.
Het zijn Henk en Annet Schutrups. Ik hoop dat velen van jullie
al kennis gemaakt hebben met de

nieuwe beheerders. Zie ook artikel verder in deze dorpskrant.
Op 22 september aanstaande
willen we in het kader van Buren
dag de zolder van het dorpshuis
op ruimen. Op dit moment liggen er zoveel spullen op de zolder waarvan het grootste gedeelte waarschijnlijk nooit meer
gebruikt zal worden en is er maar
neer gelegd onder het mom “ dan
ben ik het kwijt”. Langs deze
weg wil ik dan ook alle verenigingen oproepen die spullen op
de zolder hebben liggen om op
22 september aanstaande aanwe-

zig te zijn om het op te ruimen.
Wij zorgen voor een container
zodat alles direct afgevoerd kan
worden.
We zullen de verenigingen ook
nog per mail uitnodigen voor
deze morgen.
Het winter seizoen staat weer
voor de deur. Sjoelen, toneel,
veenkoar, biljarten en allerlei
andere evenementen staan weer
op het programma laten we er een
mooi seizoen van maken
Namens bestuur St. Dorpshuis.

De zolder opruimen!

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
De vakanties zijn bijna weer ten
einde en het dagelijks leven gaat
weer zijn gangetje, zo ook bij de
Historische Vereniging. We hebben inmiddels alweer onze eerste
vergadering gehad van na de
vakantie en zijn alweer druk in de
weer om plannen te maken. Maar
ook zijn we alweer begonnen in
onze Verenigingsgebouw met
activiteiten en hebben er zelfs
weer een extra ruimte bij gekregen. Met deze ruimte kunnen we
een deel van ons magazijn aanvullen en hebben we wat meer
ruimte in de andere 2 ruimtes. U
moet maar eens een kijkje komen
nemen, dat kan meestel dinsdagsmiddags of na telefonisch contact dan kunnen we u het laten
zien maar ook uw vragen beantwoorden.
Verder zijn we alweer bezig met
het samenstellen van een nieuwe
verjaardagskalender voor het
jaar 2013 en zijn inmiddels de
foto's weer uitgezocht en de bijbehorende teksten zijn in afrondende fase. Binnenkort gaat alles
naar de drukker toe en zal het half
september op de markt komen,
mocht u belangstelling hebben
dan is het mogelijk om deze

alvast te bestellen.
Aan ons kwartaal tijdschrift
wordt ook alweer druk gewerkt
en zal rond oktober weer verschijnen, we hopen weer leuke
zaken voor u te belichten.
Ook verlenen we onze medewerking weer aan het glasblazersfestival waar we met een stand staan
en ons zullen presenteren. Dit
keer zal het in het teken staan van
de glasindustrie van NieuwBuinen en ook de maquette is

Voor meer info;
Reind Middel,
Jan Haikens,
Jacco Pranger,

Zuiderstraat 1a, Buinerveen, 0599-617219
Zuiderdiep 16, Nieuw-Buinen, 0599-212628
Noorderdiep 264, Nieuw-Buinen, 06-21831002

Plaatsnummers Nieuw-Buinen
Scholen met nummer 12, 15, 24,
35, 59 en 75.
Nieuw-Buinen is opgedeeld in
plaatsnummers en begint bij nummer 1 en eindigt bij nummer 75.
Nummer 1 ligt voor in NieuwBuinen en is als eerste ontgonnen
van het veen en kwam ook de
eerste bewoning. Zo werd er per
plaats afgegraven totdat men bij
Buinerveen terecht kwam bij
nummer 75. De scholen staan
dus op de plaatsnummers en zijn

aanwezig met nieuwe miniaturen
van woningen van het Dwarsdiep. Hierbij nodigen we u dan
ook van harte uit voor 8 september bij onze stand langs te komen
en het in ogenschouw te nemen.
Wilt u meer weten over onze vereniging dan kunt u altijd contact
met ons opnemen en staan we u
graag te woord.

daar dan ook naar vernoemd. We
kennen nu nog alleen in NieuwBuinen school 59 en 75, de andere scholen hebben plaats gemaakt voor nieuwe bestemmingen. Ook werden de straten tussen
het Noorderdiep en Zuiderdiep
aangeduid met plaats nummers,
maar in de volksmond kregen ze
de namen van de bewoners die er
bij woonden o.a. Schippers-,
Luder-, Boswijk-, Paas-, Zwindermanslaan.
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NIEUWS VAN DE NBvP,
Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Bezoeken aan
3 verschillende tuinen:
Bezoek aan de tuin 'Acht is meer
dan duizend' van de Fam. v.d.
Heide in Onstwedde op maandag
4 juni. Deze tuin is een bijzondere tuin, met meerdere tuinkamers, o.a. de kwekerijtuin, het
ronde tuintje, de gazontuin, de
bielzentuin, de vijvertuin, de
kruidentuin en de regenbaktuin,
waarin mevr. Sannie v.d. Heide
veel mooie planten in de verkoop
had, en waar, hoe mooi, een
vogeltje een nestje had in een
omgekeerde bloempot, hij ging
door het gat in de bodem naar
binnen. Mevr. v.d. Heide vertelde
enthousiast over het tuingebeuren. Achterin de tuin hadden ze
ook nog veel fruitbomen en
struiken voor het maken van wijn
door dhr. v.d. Heide. We mochten
ook nog even genieten van zijn
mooie wijnen. Hij had vele liters
in grote flessen, maar dat was hij
allemaal weer kwijt als de
nieuwe oogst begon, dus afname
genoeg. Hij maakt ook nog uit
het restant van de wijn alcohol
van tachtig procent.
We hadden een koude , regenachtige middag, voor het eerst in
de geschiedenis van onze tuinclub. Toch was het erg gezellig en
tijdens de koffie en thee met iets
lekkers erbij, dat geserveerd
werd in de schuur, konden we
even lekker bijkletsen over al het
moois dat we hadden gezien.
Voor meer informatie zie
www.westerwoldsetuinen.nl.

Tijdens dit tuinbezoek kwamen
we deze mooie spreuk tegen:
Wat zonneschijn is voor bloemen
is een glimlach voor een mens.
Bezoek aan de tuin van de Fam.
Germs in Nieuw-Buinen op
maandagmiddag 30 juli.
We wilden op de fiets, maar
vanwege een naderende bui,
gingen we met de auto. We
werden gastvrij ontvangen door
Anneke en Roelof Germs, met
koffie en thee, met lekkere
zelfgebakken cake.
De tuin is erg groot, 7500 m2 met
een grote natuurlijke vijver, met
daarom heen een hoge wal met
vaste planten en sierheesters. Om
boven op de wal te komen, waren
er brede traptreden, waar ook
weer een wandelpad was. Zo
hadden wij een prachtig overzicht over de hele tuin. Achter
deze grote tuin hebben ze ook
nog een grote ruimte, waar heel
veel verschillende soorten
bijzondere bloemen op kleine
bedden staan, educatief, er
stonden allemaal bordjes bij met
de namen van de verschillende
planten.
Achter deze tuin hebben ze een
enorm natuurgebied, ongeveer 2
ha groot, met slingerpaden, waar
je door kunt wandelen. In het
midden staan vruchtbomen en
langs de rand weer prachtige
planten, die we ook al in de grote
tuin met vijver hadden gezien.
In deze tuin willen ze de natuur
zoveel mogelijk zijn gang laten

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

gaan en zo aantrekkelijk maken
voor vlinders, vogels en andere
dieren.
Bij de boerderij hadden ze ook
nog een tuin vol hemerocallissen
en kassen, waar ook weer van
alles in te zien was. Verder
hadden ze ook nog verschillende
planten te koop.
Het was een hele grote, bijzondere tuin, waar we een paar uur in
door gebracht hebben. Het weer
viel reuze mee, we hebben maar
één keer de paraplu nodig gehad.
Bezoek aan de tuin van de Fam.
Klooster in Eerste Exloermond
op 29 juni.
We waren met 11 dames en
hadden er deze keer prachtig
weer bij. Als je zo door Eerste
Exloermond rijdt, zou je niet
zeggen, dat achter de hoge
beukenheg zo'n prachtige tuin
verstopt zit. De tuin is 3000
vierkante meter groot, met ook
nog eens achter de tuin een
prachtig bloeiend aardappelveld,
helemaal passend in het vlakke
veenkoloniale landschap.
Mevr. Ginie Klooster vertelde
enthousiast over de verschillende planten, enorm zo'n verscheidenheid aan planten in deze tuin
staan. Ze noemde ook alle
planten bij hun naam, waaronder
de Monarda, heel veel Hemerocallis en prachtig fluweelachtige donkerpaarse papavers, heel
veel soorten hosta's, groot maar
ook heel klein, kortom teveel om
op te noemen en te onthouden.
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Sommige borders op kleur, er
bloeiden nu vooral gele bloemen.
Heel veel hoge planten werden
ondersteund door handige
ijzeren steunen, die door dhr.
Klooster zelf gemaakt waren en
op open dagen ook te koop zijn.
In de tuin waren ook twee vijvers
met mooie bloeiende waterlelies.
Op het terras met een geweldig
uitzicht over de tuin kregen we
koffie en thee met heerlijke cake
erbij. Dhr. en mevr. Klooster
hadden ook mooie fotoboeken
van hun tuin van verschillende
jaargetijden, een ideetje om ook
zelf te doen, wanneer je een
mooie tuin hebt.
We gaan ook nog bij dhr.
Klooster een cursus wilgentenen
vlechten volgen met 9 dames.
Kortom, een prachtige tuin om
op de open dagen 8 juli, 12
augustus en 9 september van
11.00 tot 17.00 uur te bewonderen.
Donderdag 6 september gaan we
met de museumgroep naar de
beeldentuin en galerie Dehullu in
Gees. Op een van de mooiste
plekken van Drenthe is deze tuin
aangelegd met een zeer gevarieerde beplanting; alle plantensoorten keurig van naam voorzien.
Iedereen kan mee met de
Tuinclub of de Museumgroep.
Wel eerst even lid worden van
onze afdeling.
Woensdag 19 september starten
we onze avondbijeenkomsten
met een bezoek van Kinderboekenschatkist uit Roden.
Vergeet dan niet om uw eigen
favoriete boek uit uw jeugd mee
te nemen. U kent ze vast nog wel,
de boeken die U in uw jeugd
heeft gelezen. Van Winnetou tot
Arendsoog, van Joop ter Heul tot
Marjolijntje, van Kruimeltje tot
de Bob Evers-serie.
Herinneringen aan die boeken
zijn herinneringen aan uw jeugd.
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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.

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

Dorpskrant Buinerveen
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Kalmukkië
SIVO presenteert ieder jaar in de
31e week haar Internationaal
Folkloristisch Dansfestival in het
Drentse dorp Odoorn. SIVO
wordt in het jaar 2012 voor de
28ste keer georganiseerd.
In Buinen, Buinerveen en
Nieuw-Buinen zijn dit jaar 18
gastgezinnen die gezamenlijk
een van de dansgroepen onderbrengen. Wij zijn er een van.
Inmiddels voor de 10e keer, en
ook dit jaar was fantastisch.
Een land waar wij nog nooit van
hadden gehoord, Kalmukkië zou
dit jaar te gast zijn.
De Kalmukken moeten 3500 km
rijden om hier te komen, en hebben dat gecombineerd met een
festival in België, en na Odoorn
gaan zij naar Italië voor een festival. Een drukke groep dus. Veel
reizen, weinig slapen en dan ook
nog dansen. En hoe! Dynamisch,
maar ook rustig. Van alles wat.
Wij hebben 2 meisjes, Veronika
en Viktoria, van 16 jaar oud. Met
dezelfde achternaam, even oud,
een tweeling! De eerste indruk
van het dansen is dat zij allen op
elkaar lijken, dus 2 met dezelfde
gezichten vinden in de groep,
waarbij iedereen gelijk gekleed
is, valt niet mee.
Normaal arriveren de gasten op
dinsdag, echter onze gasten zijn
dan nog in België en zullen
woensdag komen. Hoe laat is
nog onbekend.
Woensdag
Mooi weer, een beetje benauwd
met onweer in de lucht. Onze
gasten arriveren rond half 4, en
na een korte kennismaking, waarbij wij de koffers meenemen om
in de auto te leggen, drinken we
en praten we nog wat. Meenemen naar huis was niet meer
mogelijk gezien de korte tijd. Al
gauw verdwijnen de Kalmukken
weer de school in, om zich voor
te bereiden op de opening van het
SIVO. Door het mooie weer, de

nieuwe opzet van SIVO, en de
bijbehorende gewenning loopt
alles de eerste dag wat uit, waardoor onze groep pas om 10 uur
ging dansen, en wij zijn gebleven
om dit te zien.
Donderdag
Binnen onze gastgezinnen is al
gesproken over een barbecue,
donderdag na de SIVO-lympics.
Dus donderdagmorgen alles
gereed maken, gelukkig niet zo
veel werk omdat ik alles al opgeruimd had, en dan kunnen de
gasten komen. Op buienradar
nog even gecheckt of het weer
goed zou blijven, en de laatste
bui was onderweg. 2 uur was het
droog, en het bleef droog! Een
geweldige middag gehad, barbecue met veel vlees en om kwart
over drie patat. Al zou je denken
dat de gasten inmiddels met vlees
wel genoeg hadden, patat ging er
nog wel in, Met een oeh en een
aah werd de patat verwelkomd.
De bus zou vanwege het late
optreden om 9 uur pas, om kwart
voor 7 vertrekken. Geweldig om
dan Valentine, de hostess van de
groep, te zien die lichtelijk in
paniek op zoek is naar de bus.
Deze stond, bleek achteraf, voor
het gemak achter het Dorpshuis,
wat ik ook niet wist. En dat zei ik
ook. Dus de paniek werd groter.
Toen dit drama eenmaal was

opgelost, verliep de rest van de
dag prima. Gala in de grote tent,
met prima zitplaatsen voor de
gastouders van de die avond
optredende gasten. Een wervelende show, met Nederland met
opening-act, na de pauze Kalmukkie, en daarna Colombia.
Colombia was een van de groepen die als laatste in Nederland
arriveerden. Dat hebben zij perfect goedgemaakt met een show
met een halfnaakte zeemeermin,
diverse vurige dansen, en een
geweldig spektakel van handenen voetenwerk. Valt niet mee om
daar goede foto's van te maken,
als je flits steeds hapert.
Vrijdag
Vandaag de dag van de excursie,
dit jaar Ellert en Brammert. Voor
wie daar nog nooit is geweest,
moet je toch eens doen! Het is
een niet al te groot museumpark
waar je rond loopt en zodoende
alle bezienswaardigheden kunt
bekijken. Het kost je anderhalf
tot twee uur om rond te lopen, en
je kunt de gasten alles rustig uitleggen. Voor de kinderen is een
speeltuin, waar grotere kinderen
zich ook prima kunnen vermaken.
In de middag hebben we nog tijd
over en gaan naar Stadskanaal
om kleren te shoppen. Ik heb het
hele jaar niet zo veel winkels van
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binnen gezien, en verbaas mij
over de varieteit en de prijsverschillen. Veronika wilde voor het
nieuwe schooljaar wat nieuwe
kleren kopen en zag een leuke
broek, voor € 12,95. Niet duur en
ze wilde deze ook meteen aanhouden, echter toen bleek dat de
prijs alleen van de riem was die
erin zat, en de broek € 79.95 kostte, sloeg de teleurstelling toe.
Dan maar geen broek. Verder
wilden ze van alles kopen, zonnebrillen, souvenirs, luchtjes,
weer kleding en ik maar volgen.
Gelukkig was Kim erbij die de
juiste winkels kan aanwijzen
voor wat zij nodig hadden. Als
laatste nog pindakaas, en een
toetje.
Vrijdagavond, nadat zij terug
waren van het dansen, toch maar
het advies overgenomen om de
laptop erbij te halen, google
translate, en daar kwamen de
vragen: “Mogen we morgen fietsen?”. Dit was ook meteen de
ideale gelegenheid om ons dagboek te vertalen. In de logeerkamer hebben we een dagboek,
waar gasten in mogen schrijven
wanneer zij dit willen. Eerder
hebben we Oezbekistan als gast
gehad, en de tekst hebben we niet
begrepen. Veronica kon het niet
goed lezen, en begreep ook niet
allemaal waar het over ging. Viktoria kon er gelukkig wel wat van
maken, en onze Oezbeekse gast
was een tevreden gast. Gelukkig
maar! We hebben het over SIVO
gehad, het aantal jaren dat wij
gastgezin zijn, en natuurlijk ook
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onze studenten, uit diverse landen. Zij vonden het geweldig, en
waren zeer tevreden en blij om te
gast te zijn.Rond twee uur was
het wel mooi geweest, douchen
en naar bed. Zaterdag weer een
dag. Fietsen!
Zaterdag
Om negen uur de meisjes
gewekt, en met z'n vieren ontbeten. Om kwart voor 10 is Inge
samen met Kim vertrokken voor
boodschappen, Lianne ophalen
van haar werk, om op de terugweg Brian mee te nemen naar
SIVO. Kim, samen met vriendin
Lianne, zouden helpen bij de
kinderactiviteiten, en Brian
maakt vuur voor het bakken van
broodjes voor de kinderen.
De meisjes zijn op de fiets
gestapt, en hoopten vriendinnen
te vinden in de buurt. Na een half
uur waren zij terug met de vraag
of zij meemochten boodschappen doen in Stadskanaal, Marjan
moest nog wat halen voor haar
“zoons” en wilde ze wel meenemen. Maar eerst vragen! Ik vond
het prima. Toen zij terug waren
hebben ze nog snel wat gegeten,
en om kwart over 12 ging de bus
weer naar Odoorn. Inge was
inmiddels terug, en rond half 3
zouden wij naar Odoorn gaan.
Om 4 uur is de picknick op het
SIVO-terrein omdat er te weinig
tijd is om naar huis te rijden.
Alles voorbereiden, en om 4 uur
waren wij klaar voor de picknick.
Wij hebben heerlijk gegeten, en
genoten van het weer en van
elkaar. Veel foto's gemaakt, van

etende mensen, smakkende mensen en mensen die genieten van
de picknick.
Daarna koffie, en nog wachten
voor het dansen, om half 9. Hierna zijn we nog wat andere dansgroepen gaan bewonderen, en
waren rond 11 uur thuis. Om
kwart over 12 werden we gebeld,
en zo'n 20 minuten later kwamen
de meisjes thuis. Nog even een
bakje thee, wat napraten en de
planning van de volgende dag
doornemen. Om kwart voor 11
zou de bus weer komen, en dus
was er weinig tijd om wat te
ondernemen.
Zondag
De laatste dag alweer, om 8 uur
de meisjes wekken, ontbijt en
dan toch even sightseeing. Zij
vonden de omgeving mooi en
groot, en dus maar even naar het
Lofar gebied. Foto's maken, en
dan ook nog even naar de Hondsrug. Boven op de bult heb je een
prachtig uitzicht wat hele mooie
plaatjes opleverde. Zij vonden
het geweldig. Nog net op tijd
waren we weer terug, en konden
de koffers ingepakt worden in de
bus. Omdat de groep nog naar
Italië gaat wilden zij eigenlijk na
het festival meteen weer rijden.
Dat kan natuurlijk niet zonder
een afscheidsfeest, dus het is 8
uur geworden dat zij zouden vertrekken. Een geweldig feest
gehad, in de tuin van Marjan en
Jan Darwinkel. Heerlijk gegeten,
bijgepraat, er werd een balletje
getrapt, in een woord: “Grandioos!” Om 8 uur handen wassen,
en naar de bus. Het begint dan
ook door te dringen dat SIVO
voorbij is, en het afscheid is
zwaar. Mijn meisjes bedankten
ons nogmaals, en toen Viktoria
begon te huilen, deed haar zus
gewoon mee. Wat een verdriet,
en je kent elkaar nog maar net.
Maar wel weer een geweldige
ervaring rijker. Met een lach en
meer dan een traan zijn zij vertrokken.
Bram van Buuren
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Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in
Nederland krijgt de diagnose
Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel
De diagnose wordt vaak gesteld
bij mensen tussen de 20 en 40
jaar, in een tijd dat je op het punt
staat een studie te volgen of aan
gezinsuitbreiding denkt. Opeens
is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en
wat niet meer? Niemand weet
hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in
2005 gestart met het organiseren
van een landelijke collecteweek.
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt
gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MSpatiënt, een collectant op straat te
zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple
Sclerose verdienen net zoveel
collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich
in voor mensen met MS door het
geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toege-

past wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen
doen dankzij giften. De huis aan
huis collecte in november is de
belangrijkste inkomstenbron.

Meld je aan bij het Nationaal MS
F o n d s , w w w. n a t i o n a a l m sfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

De collecteweek is van 19 t/m 24
november.

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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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.

www.dehomoeopaath.nl

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

Hierbij 2 foto's betreffende School 75, met ondermeer juf Jansen, meester Bakker en meester Huizing. De
overige namen zijn onbekend, wellicht is er een lezer die de ontbrekende namen kent en ze door wil geven
aan Jacco Pranger, 0599-621767, 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws CBS School 59
Afscheid Grietje

Amfibieënproject

Op 21 juni trakteerde Grietje de
hele school op ijs. Ze deed dit
omdat ze 65 werd en gaat
stoppen met haar werk in het
dorpshuis. We verrasten haar
met een bos bloemen en een
kaart. En natuurlijk hebben we
ook voor haar gezongen. Hierna
konden we genieten van het
lekkere ijsje. We bedanken
Grietje nogmaals voor haar
gastvrijheid en goede zorgen
tijdens de kerstfeesten die we
bij haar in het dorpshuis
vierden.

De laatste weken van het
schooljaar stonden in het teken
van kikkers en salamanders. In
de hal stond een aquarium met
levende have en op grote
borden konden de kinderen van
alles aan de weet komen over
waterdiertjes. Op
dinsdagmiddag 26 juni zijn de
kinderen in groepjes aan het
werk geweest met allerlei
opdrachten: kikkervisjes
bekijken, waterdiertjes zoeken,
luisteren naar kikkergeluiden en
nog veel meer. De oudere
kinderen hielpen de jongere
kinderen. De kinderen vonden
het erg leuk om te doen.

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

www.school59.nl

Vossenjacht
Traditiegetrouw organiseren we
op de laatste schooldag een
spannende vossenjacht. De
kinderen van groep 8, een
moeder en een oud-leerling
waren vos. De andere kinderen
gingen in groepjes de vossen
zoeken. Vooral de zwerver
kreeg veel kinderen aan het
lachen (of aan het schrikken).
Nadat alle vossen waren
gevonden, kregen de kinderen
een ijsje en kon de vakantie
beginnen.

Nieuwe radiatoren
In de eerste twee weken van de
zomervakantie zijn in de hele
school de oude radiatoren
vervangen door nieuwe.
Daarmee zijn alle
verbouwingsactiviteiten,
waarover we u al eerder
berichtten, afgerond en kunnen
we trots zijn op onze mooie,
gerenoveerde school die
helemaal voldoet aan de eisen
van de moderne tijd.
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Gedurende de (bijna) voorbije
vakantieperiode is er niet zo gek
veel tijd geweest om zich te buigen over het “nieuwe voorwerp”
waarvan een foto in de juni-editie
stond afgedrukt. Dat is af te leiden uit het geringe aantal reacties
op de oproep om het “nieuwe
voorwerp” een naam te geven. Er
zijn uitsluitend niet-correcte
namen binnengekomen. Daar
komen ze: Slagroomverdeler,
vlaaienkam, staartborsteltje,
vlooienkam, wortelrasp, luizenzoeker en mandarijnschraper.
Zoals al aangegeven, allemaal
mis.
Het voorwerp is een schubmes en
het wordt gebruikt bij het verwijderen van de schubben van een
vis. Met het gedeelte dat uit korte
scherpe pinnetjes bestaat, wordt
de geschubde huid van de vis
gehaald. Dat gaat zo. De pinnetjes worden achter de schubben
geplaatst en in enkele bewegingen – van staart richting kop – van
de huid getrokken. Na dit klusje
houd je een gladde vis over en
dan is het beestje klaar voor de
pan, oven of barbecue.
Het afgebeelde schubmes is ons
aangereikt door de familie Smid
uit Nieuw-Buinen. Uiteraard
hartelijk dank daarvoor. Toen we
het schubmes voor een poosje
mochten lenen, hoorde ik Klaas
nog tegen zijn vrouw zeggen dat
het voor Buinerveen met talrijke
leden bij de plaatselijke visvereniging eigenlijk niet zo'n moeilijke opgave zou zijn. Dat pakt dan
toch even anders uit !

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

De nieuwe uitdaging. Die zit in de categorie 'gemakkelijk'. Althans dat
denken we.
Zie de foto en geef de naam van het voorwerp door aan onze hoofdredacteur (brammes@hetnet.nl) of aan Martin Snapper

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

Dorpskrant Buinerveen

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten
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V
laa oor de
gste
prij
s

Een geurige zomer,…

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Zuiderwind geeft soms wat
meer, dan alleen mooi
zomerweer.
Rondom de vloeivelden wil het
nog wel eens indringend
geuren,
bij weinig wind of zon begint 't
echt te meuren!
Klagen mag bij misselijkheid
en hoofdpijn,
bel dan de Drentse milieuklachtenlijn:

0592 365303

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

Catharina
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Sportnieuws
Hallo Allemaal,
Wij willen ons graag even voorstellen.
Wij zijn s.v.O.K.K. uit Nieuw Buinen en hebben onlangs NOAD overgenomen. Dit hebben wij gedaan zodat er
wel een sportclub blijft in Buinerveen.
Er veranderd niet zo veel. De lessen gaan gewoon door en worden gegeven door Jeanine.
Ook de tijden blijven tot de zomervakantie hetzelfde. Na de zomervakantie gaat “kleuterdans” naar de vrijdagmiddag.
Wat er wel veranderd is het bestuur, dat bestaat uit:
Voorzitter:
Wilma Hendriks
Penningmeester:
Janny Smit
Secretaresse:
Rina Olthof

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.

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

Dorpskrant Buinerveen
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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.

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
25 aug 18.00
21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag
8 Sep 21.00
24.00 Nachtvissen.
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JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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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.

verdeeld 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.
Onze vereniging geeft, onder-

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
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Met ingang van het nieuwe schooljaar komt de bibliobus helaas niet meer in ons dorp.
De oorzaak hiervan is de bezuiniging, die opgelegd wordt door gemeente Borger-Odoorn.
U kunt gebruik maken van o.a. bibliotheek Borger en Nieuw-Buinen.
Openingstijden Borger:
Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.00 - 20.00 uur
maandag:
14.30 – 16.30
18.00 - 20.00
dinsdag:
10.00 - 12.00 uur
dinsdag:
14.30 - 16.30
woensdag:
14.00 - 17.00 uur
woensdag:
08.30 – 11.00
14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur
donderdag: 08.30 – 11.00
14.30 – 16.30
vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Materialen kunnen in alle bibliotheken in Drenthe worden ingeleverd en geleend.
Tarieven 2012
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
0 t/m 18 jaar
(onbeperkt lenen)
gratis
19 jaar en ouder:
Basis-abonnement (125 leenstrippen per jaar)
Groot-abonnement (onbeperkt lenen + dubb. uitleentermijn + inleverattendering per mail)
Maand-abonnement (20 leenstrippen, 1 maand geldig)
Toerist-abonnement (20 leenstrippen, 1 maand geldig)
Duplicaat
(vervangende pas)
Met 1 leenstrip kun je een boek, tijdschrift, cd, dvd, blu-raydisk, cd-rom etc. lenen.

€ 45,00
€ 58,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00

Verlengen
Voor het verlengen van de uitleentermijn hoef je niet naar de bibliotheek te komen. Je kunt verlengen na het
inloggen op deze website. Ook kun je de bibliotheek tijdens de openingsuren bellen om de uitleentermijn te
laten verlengen.
Houd hierbij s.v.p. je bibliotheekabonnement(en) bij de hand voor het lidmaatschapsnummer(s).
Dreumesuurtje in Bieb Borger
Dreumesuurtje voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders of oppas.
Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje, waarbij dreumesen en hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De
activiteiten zijn gericht op stimulering van de taalontwikkeling, de motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het jonge kind. De dreumesuurtjes zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Op vrijdag 28 september 2012 van 09:30 - 10:30 uur.
Mediasmarties biedt een overzicht van kindermedia afgestemd op de leeftijd van je kind. Je kunt hier
informatie vinden over de inhoud en geschiktheid van mediaproducten zoals: televisieprogramma's,
(bioscoop)films, online games, video games, apps en websites voor kinderen tussen de 1,5 tot en met 11 jaar.
De site is gericht op ouders, kinderen, opvoeders, grootouders, mensen werkzaam in de kinderopvang,
scholen en centra voor jeugd en gezin.
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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

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
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................
Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

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

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

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

