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Feestelijke ingebruikname 
AED in Buinerveen

Het is maandag 14 mei 2012, 
zeven uur 's avonds. In de grote 
zaal van het dorpshuis “De Vier-
sprong” zitten een aantal mensen 
wat te praten en koffie te drink-
en. Plotseling klinkt buiten de 
sirene van een ambulance. Ze 
staan op en gaan snel naar buiten. 
Zijn ze geschrokken? Nee, dat 
niet, Ze kijken wel met spanning 
naar de ambulance, waaruit door 
twee broeders een persoon op 
een brancard naar buiten wordt 
getild. De persoon stapt van de 
brancard af. Het blijkt de heer 
M.L.J.Out, de burgemeester van 
Borger-Odoorn te zijn. Wel een 
vreemde entree.

Toch is deze entree, hoewel zeer 
ludiek, niet zo vreemd als men 
op het eerste gezicht zou denken. 
Op deze avond wordt namelijk 
de AED in Buinerveen feestelijk 
in gebruik genomen, en de bur-
gemeester heeft zich bereid ver-
klaard deze ingebruikname te 
verrichten.

De term AED staat voor Automa-
tische Externe Defibrillator. Dit 
is een apparaat dat mits oordeel-
kundig gebruikt bij reanimatie 
bij een hartaanval de patiënt een 
vele male grotere kans tot overle-
ven geeft. 

Een poos geleden kwam tijdens 
een vergadering van het DOP 
(dorps omgevingsplan), dat een 
werkgroep van Plaatselijk be-
lang Buinerveen-Nieuw Buinen 
west is, mevrouw W.Windt-Reus 
van de camping “De Paardetang-
e” met de opmerking dat er in 
Buinerveen eigenlijk een AED 
zou behoren te zijn. Dit idee 
werd overgenomen door het 
bestuur van Plaatselijk belang. 
Echter, van idee tot werkelijk-
heid is een behoorlijk traject. Om 
te beginnen is een AED een tame-
lijk duur apparaat, zeker als die 
buiten moet worden gehangen. 

Lees verder op pag 20
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
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 4 inleveren voor 16 augustus 2012
Nummer 5 inleveren voor 3 oktober 2012
Nummer 6 inleveren voor 5 december 2012

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@hetnet.nl

BIBLIOBUSTIJDEN   

Vrijdag

CBS 59 9.20-9.50 uur
OBS 75 10.05-11.15 uur

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 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.  

Op zaterdagavond 
23 juni geeft het 
A-orkest van 
muziekvereniging 
ODO uit Odoorn 
samen met zanger 
Jeroen Rienties een 
avondvullend 
concert in de grote 
kerk  in Borger. 
Thema  is musical. 
ODO zal deze 
avond diverse 
musical hits ten 
gehore brengen, 
waaronder The Lion 
King, The Phantom 
of te Opera , West 
Side Story etc. 
We hopen u te 
mogen begroeten 
op deze muzikale 
rondreis. 
Aanvang concert 
20.00 uur
Zaal open
19.30 uur

Agenda

20 juni Vrouwencafé

7 juli BBQ Noad

14 juli Viswedstrijd

25 aug Viswedstrijd

1 sep Bingo

8 sep Viswedstrijd

6 okt Bingo

10 nov Bingo

15 dec Bingo
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Show 

your 

talent
Noteer alvast in de 

agenda!                

Zaterdag 13 oktober 

2012 wordt er weer een 

'Show your talent' 

georganiseerd. 

Zie jij jezelf al op het 

podium staan? Grijp 

dan nu je kans. 

Jong en oud mogen 

meedoen.

Je mag playbacken, 

zingen, toneel spelen, 

een instrumenten 

bespelen 

of  iets laten zien wat 

een ander niet kan. 

Na de zomervakantie 

kunnen kinderen, 

tieners en volwassenen 

zich weer opgeven via 

het deelnameformulier. 

Nadere informatie volgt 

hierover.

Kasper en Truida Peper

Willem en Greetje 

Heidekamp

Dorpshuis "De Viersprong"
 

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van 
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2012

Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 29 augustus
t/m

zaterdag 1 september
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei

Aanmelden kan ook via de website: 

www.spelweekbuinerveen.nl

Deelname kost € 10,-
Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
Rekeningnummer: 1028.25.513
Ten name van: Stichting 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

Naam + achternaam:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mail:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Groep in schooljaar 2012/2013

Woensdag 29 augustus t/m 

zaterdag 1 september 2012

Opmerkingen:

Vrijwilliger:

Wanneer:

Deelname op eigen risico

2012

Wil je alleen deelnemen 
aan de dropping?

Dit is mogelijk voor 

16 t/m 21 jaar

kosten: €5,-
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Dag Tijd Groep 1 t/m 4 12+

4-7 jaar

Woensdag 14.00-16.00 Postbodespel Dukes of Buinerveen

20.00-22.00

22.00-00.00 Buinerveeners in the 

bush

Donderdag 10.00-11.00 Jungle knutsel

11.00-12.00
Pannenkoeken eten

14.00-16.00 Survival jungle Expeditie Buinerveen

18.30-19.30 Jungleparty

22.00-00.00 De geest van ‘t Meras

Vrijdag

10.00-12.00
Sterkste man/vrouw

14.00-16.00 Terug naar de rimboe

18.30-19.30 Pyjamaparty

20.00-22.00

Groep 7/8 

overnachten
Karaoke

Zaterdag 07.00-08.00 Ontbijt Ontbijt

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-13.30

22.00-08.00

Groep 5/6 naar 

huis

Groep 5 t/m 8

8-12 jaar

Zoektocht naar snelle Henkie

Buinerveeners in the bush

Expeditie Buinerveen

Zig-zag door de jungle

Eten in dorpshuis

Spam

Google maps

Vrijdagavond-quiz

Dropping

Vakantie plezier / Pimp my bike

Ballonnen oplaten

Rondrit dorp

Programma spelweek 2012

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
  en onderhoud
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Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783

A.Sloots

Hemelvaartsdag 2012, redelijk 
goed weer, kleine kans op regen. 
Vanaf 13.00 uur kan er weer 
gefietst worden vanaf het Dorps-
huis. Omdat fietsen gezond is, en 
de route over het algemeen geno-
men best leuk is, hadden wij, 
Inge en ik besloten te gaan fiet-
sen. Om 13.00 uur waren wij bij 
het Dorpshuis, in de veronder-
stelling de eerste te zijn. Dat was 
onze eerste teleurstelling. Na 
betaald te hebben gingen wij op 
pad, de Zuiderstraat in, of op. 

e
Daarna 1  weg rechts, de Osdijk 
op. Halverwege de Osdijk was de 

e
1  vraag, waarvan de antwoorden 
er 3 waren. Plaatsnamen die cryp-
tisch omschreven waren, met als 
antwoord Aalsmeer, Wormer-
veer, en Haren. Simpel zou je 
denken. De route ging verder 
richting Buinen, maar dan naar 
links. Deze weg leidde langs het 
Lofar-gebied, wat er niet zo agra-
risch meer uitziet. Allerlei ven-
netjes, watertjes, en broedgebie-
den voor vogeltjes. De Lofaran-
tennes waren in het landschap 
opgenomen alsof het zo hoorde. 
De route ging verder langs 
Exloo, door het bos, Hondsrug 
op, Hondsrug af. Via Odoorn, en 
weer door het bos. Odoorner-
veen, en weer door het bos. Als je 
van bos houdt, en dat doen wij, is 
dit een geweldige route. Zonder 
routebeschrijving zou ik wel 3 
keer verdwaald zijn, maar zou ik 
ook 3x zo veel gezien hebben. De 
vragen die je onderweg tegenk-
omt, zorgt ook weer voor 
gespreksstof, ofwel discussies. 
De hoeveelste Paus is bijvoor-
beeld Paus Benedictus XVI. 

e
Uiteraard is de 16  te simpel. 
Onderweg kunnen we alle namen 
tellen, en kwamen we niet veel 
verder dan 16 plus een beetje. 

e
Het juiste antwoord is de 265 . 
Weer een teleurstelling. De route 
maakt echter heel veel goed, en 
vragen als “Welk land is na 

Fietsen en puzzelen
e

Nederland  2  in de wereld als 
leverancier van drop?” Maken 
onze dag niet stuk. Dit waren 
natuurlijk Duitsland en Spanje. 
“Wat weegt een gemiddeld kip-
penei?”, 60 gram. Behalve dat je 
de omgeving verkent, van de 
route en de boslucht geniet kun je 
ook nog een heleboel leren, 
geweldig toch?! In de buurt van 
de Poolshoogte besloten we er 
wat te gaan drinken, we hadden 
tenslotte nog tijd zat. We konden 
de vragen nog even evalueren, en 
onder het genot van een biertje 
van de drukte genieten. Want 
druk was het, er waren meer men-
sen die van het weer en vooral het 
bos genoten. In alle leeftijdscate-

gorieën, waarvan sommigen de 
indruk gaven verplicht naar het 
bos te moeten, en anderen daar-
entegen nooit meer weg zouden 
willen. Na ongeveer 50 minuten, 
en afgerekend te hebben, ver-
volgden wij onze route die 
inmiddels al weer richting Bui-
nerveen ging. Wij waren op tijd, 
en hebben die tijd benut de vra-
gen en vooral de antwoorden nog 
even te controleren. Met net niet 
allemaal juiste antwoorden, maar 
wel de juiste hoop gingen we 
naar het Dorpshuis om de vragen 
in te leveren. Wij hadden bijna 
alles goed, maar vielen net als 
vorig jaar weer niet in de prijzen. 
Wat een teleurstelling!! Hebben 
we zo ons best voor gedaan.  

Bram

L. Kruit
“uw ondersteunende hulp”
Ondersteuning op gebied van:
   -Taakverlichting
   -Activiteiten
   -Sociaal contact

www.ondersteunendehulp.nl
Zuiderdiep 131

9521 AC Nieuw-Buinen
Tel: 06-53247704

Kruit
uw ondersteunende hulp
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Feest met Jeugdwerk
Op woensdag 6 juni stond het 
eindfeest weer gepland. Een heel 
schooljaar hebben we afgesloten 
met een middagje Drouwener-
zand. Helaas was het wat druile-
rig. Maar dat kon de pret niet 
drukken. Wij waren er klaar voor. 
Om 12.15 uur kwamen de eerste 
kinderen zich bij het voetbalveld 
in Buinerveen melden. Inchec-
ken, betalen en een naamkaartje 
opspelden. En daarna in de auto 
op weg naar een gezellige mid-
dag.
De oudste kinderen mochten zelf 
het park gaan verkennen. De 
jongsten onder ons met begelei-
ding. Sommigen begonnen met 
eten halen, want ze kwamen 
immers rechtstreeks uit school. 
Anderen gingen toch liever eerst 
naar de attracties. 
De ouders die over waren, liepen 
door het park. Ik zat met Anja op 
het terras tegenover de uitgang. 
Zo kon er geen kind onder onze 
aandacht ontsnappen en van het 
terrein af komen.
De kinderen vinden het altijd 
weer geweldig dat ze zelf mogen 
bepalen wat ze willen eten. En 
hoeveel en hoe vaak. Vooral de 
ijsjes zijn een erg in trek. Enkele 
kinderen liepen zelfs met twee 
tegelijk. En daarna weer in een 
attractie. Dat dit voor de magen 
niet altijd even geweldig is hoef 
ik niet te vertellen. Voor de 
zekerheid had ik extra kleding 
mee en washandjes. Maar we 
hadden het gelukkig niet nodig. 
Door de regen stonden sommige 

“gevaarlijke” attracties  op een 
gegeven moment stil. Dat was 
maar goed ook, want 4 meiden 
hebben even stil gestaan, omdat 
de wielen een beetje van de rail 
afgelopen waren. Maar alles was 
onder controle.
Om even voor 4 hebben we laten 
omroepen dat iedereen zich naar 
de uitgang moesten begeven. De 
eerste ouders waren al gearri-
veerd om hun kroost op te halen. 
Al met al was het een hele fijne 
middag. En zeker voor herhaling 
vatbaar.
Binnenkort gaan we weer om de 
tafel zitten om de data voor het 
nieuwe seizoen vast te leggen. 
En hopen dat we in september 
met frisse enthousiasme en veel 
kinderen van start kunnen gaan. 

We willen alle kinderen en vrij-
willigers bedanken voor een heel 
fijn jaar. Iedereen een hele fijne 
vakantie gewenst.

Namens het Jeugdwerk.
Els de Roo.
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Verhalen van deelnemers
Koninginnedag 2012, 
door Lucia 

Al vroeg werden we opgehaald 
om een tour te maken door Gro-
ningen. Met vijf dames en met 
begeleidster Bea en de chauffeur 
Johan vertrokken wij en reden 
via een klein stukje Drenthe naar 
Groningen. Al snel hadden we 
wel trek in een bakkie koffie. De 
zon stond hoog aan de hemel, dus 
een terrasje opzoeken en genie-
ten. Ja hoor, Johan zag een leuk 
leeg terras, daar konden we wel 
iets drinken. Al gauw zagen we 
dat het een coffeeshop was. We 
besloten om daar toch maar geen 
koffie te nemen. De eigenaar zag 
ons tot zijn grote spijt vertrek-
ken. Wij hadden de grootste lol, 
maar kwamen natuurlijk voor 
koffie en niet voor iets anders… 
Want hoe zal de dag er dan uit 
gezien hebben! 
We kwamen in Zuidlaren terecht. 
Het was daar een gezellige druk-
te met de vrijmarkt. Nadat een 
ieder voorzien was van een bakje 
koffie met de beroemde appel-
taart ging de tocht verder. 
Achterin de bus was het een 
gezellige boel. Het leek net of we 
elkander al jaren kenden. 

De tocht ging weer verd-
er door kleine dorpjes en langs 
mooie wegen, dwars door de 
weilanden. Dat leverde een kleu-
rig plaatje op. Als Johan een leuk 
dorp binnen kwam rijden, moest 
hij steeds een andere route 
nemen, maar dat was voor ons 

geen punt. We genoten. Op een 
gegeven moment werden we 
tegen gehouden, want er was een 
marathon bezig. Een fleurige 
stoet slingerde door het land-
schap, wat nog meer kleur gaf 
aan deze dag.
We kregen weer zin om ergens 
wat te gebruiken en belandden in 
Zoutkamp. Een mooi plekje was 
er gauw gevonden. Het buitenter-
ras was tjokvol, maar een plaatsje 

binnen was ook niet gek. Ieder-
een nam iets lekkers te drinken 
en iedere keer schoten we in de 
lach als we aan de eerste stop 
dachten. We waren af en toe net 
een stel bakvissen! 

Na de heerlijke rustpauze 
gingen weer op weg door het 
mooie gebied van Groningen en 
langzaam weer huiswaarts met 
de BoodschappenPlusBus.

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

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk
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Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl

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.

De eerste groepjes ouderen zijn 
wezen winkelen en de eerste 
tochtjes en uitstapjes zijn 
gemaakt.
En wat belangrijker is : de eerste 
deelnemers zijn erg enthousiast 
over de mogelijkheden die hen 
met deze bus worden geboden. 
En met het mooie weer zullen er 
ongetwijfeld veel meer ouderen 
zijn die mee willen winkelen of 
aan uitstapjes mee willen doen.
De stap daartoe is simpel:u belt 
met de coördinatoren van de bus. 
En u meldt of u een keer mee wilt 
gaan winkelen of dat u met een 
bepaald uitstapje mee wilt. De 
coördinator maakt een afspraak 
met u en meldt u hoe laat u wordt 
opgehaald.
Dat is het mooie van de bus: u 
wordt thuis opgehaald door de 
chauffeur die gelijk ook uw reis-
leider is. Vaak is er nog een twee-
de vrijwilliger, of chauffeur bij 
voor begeleiding of voor assis-

tentie.
En voor de kosten hoeft u het niet 
te laten. Door bijdragen van 
diverse fondsen en instellingen 
kunnen de deelnemersprijzen 
laag worden gehouden.
Een extra verrassing was een gift 
van het Nationaal Ouderenfonds 
van € 5000,- met als doel ter ken-
nismaking een flinke korting te 
geven. Vandaar dat voorlopig op 
alle tochtjes en uitstapjes die € 8,- 
of meer kosten voorlopig een 
korting gegeven wordt van € 5,- ! 
Een mooiere kennismaking met 
de bus kunnen we bijna niet bie-
den!
Er is nog een tweede mogelijk-
heid waarop de bus gebruikt kan 
worden: Ook organisaties en 
verenigingen kunnen van de bus 
gebruik maken. Zij kunnen ook 
voor groepjes van 4 tot 8 ouderen 
een uitje organiseren. En eigen-
lijk verwachten we ook dat dat 
vaak gaat gebeuren. Daarom 

hebben immers o.a. Zonnebloe-
mafdelingen en Ouderenbonden 
dit project mee opgezet.

Maar het doel blijft in alle geval-
len hetzelfde. De bus is er voor 
ouderen die door allerlei oorza-
ken moeilijk nog in staat zijn om 
er zelfstandig op uit te gaan. 

Kortom: 
de BoodschappenPLUSbus rijdt!
Belt u met de coördinatoren:
Hans en Ria. 
Telefoon : 0599 – 662306
Bij geen gehoor : 06-23870499

Zij zijn iedere dag van 10.00 tot 
16.00 uur bereikbaar.

De BoodschappenPlusBus rijdt !!
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Nieuwsflits 
OBS 75

O.b.s. 75 
weer GROEN!! 
U zult bij het passeren van de 
school tevergeefs zoeken naar 
een in het groen verpakte voorge-
vel. Net als het dorpshuis gaat de 
school voor oranje in deze tijd!
In dit geval staat "groen" voor 
kwaliteit. Twee jaar geleden 
bleek na een bezoek van de 
inspectie van het basisonderwijs 
dat de school niet voldoende vol-
deed aan de eisen die de inspectie 
stelde. Het team en directie heb-
ben de afgelopen twee jaar dan 
ook  keihard gewerkt om weer te 
kunnen voldoen aan de eisen. Op 
dinsdag 5 juni bracht de inspec-
teur weer een bezoek aan de 
school. En de beoordeling was 
nu bijzonder positief.
O.b.s. 75 is weer "groen"! 
Natuurlijk zullen het team en 
directie in de komende jaren hun 
best doen  om deze kwaliteit te 
handhaven! 

Juffendag 
Op  10 mei j.l. was het weer 
zover!  De zo langzamerhand 
traditionele Juffendag (bij 
gebrek aan meesters) , de dag dat 
alle juffen van OBS 75 in het 
zonnetje worden gezet.  
Door de Juffen was een puzzel-
speurtocht uitgezet welke van het 
Zuiderdiep,  de Noorderstraat in 
Buinerveen, langs de IJsbaan 
door Het  Bos, over het  Molen-
laantje weer naar het Zuiderdiep 
richting school ging.  Onderweg 
waren diverse opdrachten o.a. in 
de zaak van Middeljans (waar Juf 
Bea van (bijna) iedere groep kin-
deren een bloem kreeg), in de 
IJsbaankantine waar o.a. op een 
heel bijzonder wijze met een 
dobbelsteen geproefd en gegeten 
werd, in het bos zaklopen, bij de 
oude Rabobank ballengooien, bij 
“Geesje” gewoontegetrouw een 
versnapering en iets te drinken en 
dan terug in school.  Dat het 
regende dat het goot, deerde de 
kinderen niet, niemand klaagde 
erover.  Alles leek beter te zijn 
dan te moeten rekenen of taalles 
te hebben.  Toen alle groepen 
terug waren op school, was het 
onderhand middagpauze en werd 
er een gefrituurd aardappelpro-

duct geserveerd, al dan niet met 
een fritessaus voor de liefhebber.   
In de Gymzaal was ondertussen 
het springkasteel afgebroken 
omdat  daar  's middags “de Kara-
oke” voor en door de leerlingen 
zou plaatsvinden.  Maar eerst 
zette  o.a. de ochtend-interim-
hoofdmeester Piet Juf Bea in het 
zonnetje omdat zij  25 jaar in het 
onderwijs zat (toch wel handig 
dan, zo'n betonnen tafeltennista-
fel).
Maar toen in de Gymzaal:   De 
Karaokevoorstellingen!!     Zel-
den van matige kwaliteit. Nee, 
eerder meermalen van hoog 
niveau.  Haast niet van het origi-
neel te onderscheiden,  leek ook 
eerder een playbackshow. Menig 
rasartiest zou jaloers geworden 
zijn op de uitvoering van hun 
nummer omdat het soms echter 
leek dan zijzelf hadden gedaan.  
Het enthousiasme van de aanwe-
zige OR-ouders  naast de leer-
lingen kende haast geen grenzen.  
Ook de Juffen gingen haast uit 
hun dak.   Aan het eind kwam het 
zelfs twee (!) maal tot een polo-
naise. 
Al met al een dag dat ook voor 
het volgende jaar een herhaling 
verdiend.
Misschien mogen we het nog in 
de toekomst meemaken dat we 
een Meesterdag zullen hebben. 
Dat heeft ook wel wat!
De openbare school in Nieuw-
Buinen met die bijzondere naam:  
OBS 75.
www.obs-75nieuwbuinen.nl
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Schoolreis
31 mei was het zover, de school-
reis van groep 3, 4, 5 en 6 naar 
Duinen Zathe in Appelscha!
Het regende flink maar dat mocht 
de pret niet drukken, de kinderen 
waren dol enthousiast!
Vol goeie moed en hopend op de 
zon gingen we met de bus op 
weg. Al snel kwamen de eerste 
snoepjes en broodjes uit de goed-
gevulde tassen. Om ongeveer 10 
waren we in Appelscha.
Na een tijd te hebben afgespro-
ken waarop we zouden gaan 
eten, gingen we in groepjes het 
park in.
Alle attracties werden bezocht en 
de durfals van OBS 75 gingen 
echt overal in!
Na de patat was er nog tijd voor 
een tweede rondje door het park.
De Top Dance, Oldtimerbaan, 
Big Apple, Piratenschip, Water-
glijbaan, Autoscooters en zelfs 
de nieuwste attractie de Super 
Nova waren favoriet!
Om 15.15 kregen we nog een 
ijsje en daarna was het tijd om 
terug naar Nieuw Buinen te gaan.
De heenreis waren we met een 
“gewone” bus…maar de terug-
reis stond er een heuse ouderwet-
se Engelse dubbeldekker op ons 
te wachten!
Het was een prachtige dag!

Dag 1
Om 9:00 vertrokken bij school.
Op weg naar de camping de Rieg-
heide. Op de Osdijk vielen Jolien 
en Nienke. Toen we bij het kamp-
huis aan kwamen werden de 
kamers verdeeld. 's Avonds ging-
en we bowlen, dat was heel 
gezellig. Daarna weer bij het 
kamphuis en gingen we slapen. 

Dag 2
Na het ontbijt, gingen we op de 
fiets maar we wisten niet waar 
we naar toe gingen. Aangekomen  

gingen we quad rijden, daarna 
naar een klimpark om te klim-
men en daarna nog even zwem-
men. Die avond gingen we b.b.q. 
We hadden ook nog de bonte-
avond. En de winnaars waren 
Robin en Freek. Toen gingen we 
slapen.

Dag 3
Toen we hadden ontbeten,gingen 
we de spullen inpakken, dat was 
een rommelboel.
Toen we klaar waren gingen we 
weer op de fiets naar huis. Onder-
weg bij Exloo hebben we nog een 
ijsje gekregen. We kwamen bij 
school aan en er stonden allemaal 
vaders en moeders op ons te 
wachten.

Nawoord: we hebben elke dag 
gezwommen. Het was een leuk 
schoolkamp met mooi weer. 

Charlotte Hummel 
en 

Rian van der Aa

Schoolkamp 2012 o.b.s.75
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NIEUWS uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)

Bos 't Meras
Door zelfwerkzaamheden is er  
1500 euro  over gehouden in het 
project Opknappen van  't Meras. 
Dit kan besteed worden voor de 
aanleg van een bruggetje bij OBS 
75 om een 3e ingang naar 't 
Meras te  realiseren.
Tijdens de wandeling door het 
gebied op vrijdag 20 april kwa-
men we de volgende punten 
tegen:
Ÿ Bij beide toegangshekken 
wordt aan zijkant met o.a. auto's 
langsgereden. De liggende palen 
hebben zo geen nut. Aan de voor-
kant (ingang Noorderstraat) ont-
breekt het bord met aanduiding 
wandelgebied of verboden voor 
auto's. Door de gemeente  zijn er 
onlangs palen geplaatst om inrij-
den tegen te gaan.
Ÿ Van de 10 toekomstbomen is 
er 1 omgewaaid en zijn er 2 ille-
gaal gekapt. Op dit perceel ont-
spruiten nu veel struiken.
Ÿ Het grasveld achter OBS 75 
wordt  1x per 10 dagen gemaaid  
(22x per jaar).
Ÿ Brug achter OBS 75 zal een 
houten geheel worden bestaande 
uit planken en een greep/grepen. 
Ÿ De hoofdpaden liggen er nu 
goed bij, nadat ze zijn behandeld. 
De andere paden zijn redelijk.
Ÿ Er komt steeds meer Ameri-
kaanse vogelkers/bospest  in het 
bos; dit zal verder woekeren en 

tenslotte alle andere soorten over-
woekeren. Ze bloeien wit en in de 
herfst komen er zwarte bessen 
aan die de vogels heerlijk vinden.
Vrijwilligers mogen deze strui-
ken verwijderen. Op deze foto 
staan veel struiken die verwij-
derd mogen worden.
Ÿ Het gedeelte waar de ijsbaan 
in ligt, wordt door de schaatsve-
reniging onderhouden. Op het 
grasveld blijft nog steeds water 
staan; dit ligt aan de verschillen-
de grondlagen. In de gegraven 
sloten staat wel water.
Ÿ

Kruispunt
Onze wens is om een werkgroep 
met ambtelijke ondersteuning 
van de gemeente op te starten, 
waarin een plan voor een nieuw 
kruispunt+omgeving sameng-
esteld wordt. Dit plan kan dan 
verder in het beleid worden mee-
genomen. Wanneer er geld 
beschikbaar komt, ligt er al een 
plan klaar.
Er is een aanvraag bij het college 
ingediend om hier tijd en ruimte 
voor vrij te maken. Voor de 
zomer is er een uitspraak.
Doelen: meer ruimte bij het 
dorpshuis, fietspad bij Buiner-
straat door laten lopen,snelheid 
van verkeer terugdringen door 
bv.  verlegging van wegen.

De abelen op de Hoofdkade zijn 
dit jaar gesnoeid;  wanneer 
besloten wordt tot kap, moet er 
een alternatief klaar liggen, dit 
geldt ook voor de Hoofdkade, als 
deze misschien tot fietspad 
geoormerkt wordt. Dit kan een 
middel zijn om een hogere priori-
teit aan herstrating van de Hoofd-
kade te krijgen.

Wijkschouw
Wijkschouw heeft op 23 mei  
voor het gebied Nieuw-Bui-
nen(west) tot aan de Mondenweg 
plaatsgevonden. Aan de Wijk-
schouw nemen Lefier, politie, 
gemeente en huurdersvereniging 
deel om samen met de bewoners 
de wijk/straat netjes en rustig te 
houden.
Zie voor verdere bijzonderheden 
het verslag verderop in deze 
krant.

De werkgroep voor ons DOP 
bestaat uit:  

Jan Haikens 
Jan van Noortwijk
Dennis Middeljans

Wim Bruil
Margriet Nascimento

 Ina Habing
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Speelvoorziening

Een speelvoorziening staat ook genoemd in de projec-
tenlijst in ons boekje. In overleg zijn we bezig om een  
plan te maken om midden op de plaats van de fietsen-
stalling bij het voetbalveld een voetbal/sportkooi te 
plaatsen met een  hekwerk eromheen. Het hele gebied 
kan  opnieuw bestraat worden.  Ook zullen er snoei-
werkzaamheden worden verricht. 

              

POLL  sport/voetbalkooi
0  ik vind het een fantastisch idee, 

er zal veel gebruik van gemaakt worden
0  ik vind het leuk
0  ik vind het maar niks
0 ik wil er meer van weten
0  ik wil mij als vrijwilliger aanmelden
0 ik vind het prima, maar had liever een andere 

spelvoorziening in het dorp

Via  sportvoetbalkooi@gmail.com kan worden 
aangegeven wat de inwoners van dit idee vinden.

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot
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Van de bestuurstafel
Oranje doet weer mee aan een 
groot voetbaltoernooi en dat is 
goed te zien in ons dorp.
Ons Oranje comite heeft het hele 
dorp en vooral het Dorpshuis 
weer prachtig oranje gekleurd, 
hopelijk nog steeds vrolijk 
makend als deze Dorpskrant ver-
schijnt…

Waar het Oranje comite tijdelijk 
de honneurs waarneemt is het 
bestuur van het Dorpshuis al 
jaren bezig binnen- en buitenkant 
van het Dorpshuis op orde te krij-
gen en te houden.
De afgelopen jaren hebben we 
daarbij veel steun van de 
gemeente gehad, zowel als 
gesprekspartner als ook vanwege 
diverse financiële bijdragen.
Op maandag 4 juni is officieel de 
bijdrage van de gemeente in het 
kader van Maatwerk vanuit Kern 
en Kader voor het Dorpshuis 
afgerond. In een korte bijeen-
komst tussen vertegenwoordi-
gers van de gemeente en het 
bestuur van het Dorpshuis is kort 
teruggeblikt, de huidige stand 
van zaken benoemd en zijn de 
toekomstplannen in hoofdlijnen 
geschetst.
 Zo willen wij graag het dak ver-
vangen. Het dak is al jaren slecht, 
levert veel energieverlies op en 
houdt niet alle regenbuien goed 
tegen. Vervanging is echter een 
zware en kostbare klus en zal dus 

zorgvuldig gepland moeten wor-
den.
Verder willen we graag een terras 
creëren aan de voorkant van het 
Dorpshuis, de achterzijde van het 
gebouw verbeteren (hier is veel 
schade ontstaan door de jaren-
lang woekerende klimop) en  de 
vloer van de bovenverdieping 
beter isoleren en zoveel mogelijk 
beloopbaar maken.
Om deze laatst genoemde actie 
zo goed mogelijk uit te kunnen 
voeren moet onder andere de 
zolder van het Dorpshuis opge-
ruimd worden. De zolder is nu 
een verzamelplaats en opslag-
ruimte van al dan niet weer te 
gebruiken spullen van diverse 
verenigingen en comite's. Ieder-
een die denkt nog spullen op de 
zolder te hebben liggen en deze 
graag wil bewaren wordt van 
harte uitgenodigd mee te helpen 
met de Grote ZolderOpruim-
Actie op 15 september aanstaan-
de, vanaf 9 uur. We gaan dan de 
zolder zoveel mogelijk leeg 
maken en overtollige spullen 
afvoeren in een container die die 
dag op de parkeerplaats bij het 
Dorpshuis komt te staan.

Zoals iedereen inmiddels wel 
weet gaat Grietje officieel per 
begin juli genieten van haar wel-
verdiende pensioen. Voor ons 
betekent dat dat we dus druk 
bezig zijn een goede opvolger 

voor haar te vinden.
In een eerste sollicitatieronde 
hebben we diverse kandidaten 
gesproken maar hiervan is 
uiteindelijk niemand overgeble-
ven.
Daarom hebben we op 21 mei 
een open dag georganiseerd en 
hiervoor flink wat reclame 
gemaakt om kandidaten te inte-
resseren pachter te worden van 
het Dorpshuis. Van de kandida-
ten die daad-werkelijk gesollici-
teerd hebben hebben we 6 men-
sen uitgenodigd voor een tweede 
gesprek. Op het moment van 
schrijven moeten deze gesprek-
ken nog plaats vinden.
De bedoeling is dat we in het 
tweede gesprek dieper ingaan op 
de kwaliteiten van de kandidaten 
maar ook op hun verwachtingen 
en ideeën. Zo hopen we nog voor 
dat Grietje afscheid neemt een 
opvolger gevonden te hebben.
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Wim Bruil.
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DROUWENERMOND- Het 
zijn spannende tijden geweest 
maar het Boerenrockfestival 
heeft haar festivalprogramma 
gepresenteerd. 
Het festival is goed bekend in het 
noorden maar toch is er besloten 
om een ommezwaai te maken. 
Het is niet alleen meer Boeren-
rocken maar wordt vanaf nu ook 
Boerenpoppen. Het bestuur van 
het festival heeft gemeend een 
iets andere weg in te slaan en uit 
te breiden. 
De Boerenrockavond wordt 
verplaatst van de zaterdag naar 
de vrijdag. Het wordt een echte, 
ouderwetse Boerenrockavond 
met onder andere Dolly en zien 
Tarrels, Bökkers dut Normaal, 
Mooi Wark en een demonstratie 
sportklasse Trekkertrek. Voor 
Bökkers dut Normaal is dit hun 

H e t B o e r e n r o c k f e s t i v a l g a a t k n a l l e n 

eerste keer op het Boerenrock-
festival, hun credo luidt:"We 
willen gewoon spelen en dan het 
liefst die oude nummers van de 
eerste drie platen van Normaal, 
zo vaak en zo veel mogelijk, hoe 
harder hoe beter! 
De zaterdag wordt een op en top 
festivaldag met cross, kermis en 
een fantastische line-up: King 
Jack, Make Believe , Glamoura-
ma, Asman, Shary-An, Van Dik 
Hout en als klap op de vuurpijl 
Guus Meeuwis. Hiermee slaat 
het Boerenrockfestival een 
nieuwe weg in met het Boeren-
pop. Het festival is hiermee voor 
een breder publiek toegankelijk 
en is weer een grote stap voor-
waarts. 
Zondag is er gezellige Familie 
dag met vermaak voor jong en 
oud. Wederom cross en kermis. 

"Bouw een dondersmaf voertuig 
en doe zelf mee" dit kan allemaal 
volgens persvoorlichter Bjorn 
van der Veen. 
Het Boerenrockfestival wordt 
donderdag geopend met de 
legendarische Tiroleravond met 
medewerking van Orginal 
Zillertal Sound. 
Dit is het Boerenrockfestival. 
Van donderdag 23 t/m zondag 26 
augustus" Kaarten zijn verkrijg-
baar via de website, de Face-
bookpagina en bij elke Free 
Record Shop. 
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NIEUWS VAN DE NBvP, 
Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

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

Donderdag 19 april ging onze 
museumgroep naar de Roomad-
vocaatproeverij De Rosinkhof 
in Leggeloo. Verschillende sma-
ken roomadvocaat worden hier 
gemaakt: Amaretto, Perzik, Boe-
renjongens,enz. , die we hier ook 
allemaal geproefd hebben. Ieder-
een kon de soorten in kleine bak-
jes mee naar huis nemen. 3 ver-
schillende likeuren  waren ook te 
proeven. 

Dinsdagavond 24 april zijn we 
op bezoek bij de afdeling Nieuw-
Buinen geweest. Voor de eerste 
keer in het dorpshuis in de MFA 
Noorderbreedte, waar het stamp-
vol zat.  Koos Witteveen vertelde 
op een humorvolle wijze over het 
militair ceremonieel rond het 
Koninklijk Huis.
Onze reis ging met de bus naar de 
Floriade in Venlo op dinsdag 8 
mei. 's Morgensvroeg om 
7 uur vertrokken en met een tus-
senstop kwamen we om onge-
veer 11 uur aan op de Floriade. 
We waren niet de enigen op deze 
dag, want er stonden al heel veel 
bussen gestald. Een eind lopen 
naar de ingang en over het 

immense terrein  (66 hectare)
e

van de 10  Wereldtuinbouwten-
toonstelling. Er gaat een 30 
meter hoge kabelbaan uit Oos-
tenrijk over het terrein met 42 
gondels. Mooie tuinen en pavil-
joens met culturen  uit de hele 
wereld met muziek, dans, beel-
dende kunst, architectuur enz., 
hebben we gezien.
Villa Flora, de grootste bloemen 
tentoonstelling van Europa, een 
enorm 30 m hoog glazen 
gebouw, dat net als de Innovato-
ren bij de ingang niet afgebroken 
zal worden. Natuurlijk waren er 
ook eettentjes en proeverijen en 
winkeltjes met specialiteiten uit 
b.v. Japan, China, India, Spanje, 
België en nog veel meer landen.
Op de terugweg hebben we heer-
lijk gegeten in Dwarsgracht bij 
Giethoorn en ongeveer om 22 
uur waren we weer terug in Bui-
nerveen.                        

 

Woensdag 16 mei, onze laatste 
afdelingsbijeenkomst voor de 
zomer, stond een verrassings-
avond gepland. We kregen een 
quiz voorgeschoteld waarbij we 
plakboeken, affiches en andere 
zaken, die in de zaal stonden 
opgesteld, moesten bekijken om 
de goede antwoorden te vinden. 
En op deze manier beleefden we 
de 80 jaar van onze afdeling.

Woensdag 13 juni fietsen we met 
een groep leden in de regio.

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 geva-
rieerde beplanting; alle planten-
soorten keurig van naam voor-
zien.                 
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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

Woensdag 19 september starten 
we onze avondbijeenkomsten  
met een bezoek van Kinderboe-
kenschatkist uit Roden.  Vergeet 
dan niet om uw eigen favoriete 
boek uit uw jeugd mee te nemen. 
U kent ze vast nog wel, de boe-
ken die U in uw jeugd heeft gele-
zen. Van Winnetou tot Arends-
oog, van Joop ter Heul tot Marjo-
lijntje, van Kruimeltje tot de Bob 
Evers-serie. Herinneringen aan 
die boeken zijn herinneringen 
aan uw jeugd.

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (47,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. SIMON BERENDS

Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Vervolg van pag 1

Dit laatste is nodig omdat in 
geval van een calamiteit iedereen 
die hiertoe bevoegd is toegang 
tot de AED moet hebben. Hier-
voor is een kast nodig, die bevei-
ligd is met een code en bij een 
lage temperatuur verwarmd 
wordt. Ook een dergelijke kast 
kost, inclusief de installatie een 
behoorlijk bedrag.
Verder dienen er vrijwilligers te 
worden aangetrokken die door 
middel van een te volgen cursus 
de bevoegdheid en de kennis 
krijgen om te reanimeren en de 
AED te bedienen. Ook een der-
gelijke cursus kost geld.
Maar Buinerveen zou Buiner-
veen niet zijn als er niet een aan-
tal vrijwilligers te vinden waren. 
Negentien mensen hebben de 
cursus, die gegeven is door de 
heer H.Kleve, de afgelopen tijd 
gevolgd en het bijbehorende cer-
tificaat behaald.
Een groot deel van het benodigde 
geld is gesponsord door de Rabo-
bank en Lefier, terwijl de firma 
Vlieghuis tegen een gereduceerd 
bedrag de kast heeft geïn-
stalleerd. Het daarna nog beno-
digde bedrag is gekomen uit de 
kas van Plaatselijk belang.

De AED en alle vrijwilligers zijn 
aangemeld bij de AED-locator. 
Dit houdt in dat als iemand een 
hartaanval krijgt en dit wordt 

gemeld bij 112, waarbij aangege-
ven moet worden waar deze cala-
miteit zich heeft voorgedaan, een 
aantal van de vrijwilligers per 
sms worden opgeroepen om bij-
stand te gaan verlenen en om de 
AED te gaan ophalen.

Tijdens de feestelijke installatie 
van de AED is -onder het genot 

van koffie, koek en een drankje-  
het woord gevoerd door de bur-
gemeester, die ook het doek waar-
mee de AED was bedekt heeft 
losgeknipt, geholpen door de he-
ren J.Mijnheer van de stichting 
Hart-Veilig Drenthe en Besse-
ling van de AED-locator.

De burgemeester had voor alle 
vrijwilligers een roos mee 
gebracht, waarmee hij duidelijk 
de waardering van hem en de 
gemeente voor dit initiatief liet 
uitkomen.
De voorzitter van Plaatselijk 
belang, de heer J.Haikens, gaf 
aan dat hij er trots op was dat de 
gemeenschap van Buinerveen-
Nieuw Buinen west vele mensen 
bevat die ergens hun schouders 
onder weten te zetten. Ook 
bedankte hij de heer H.Lubbers, 
bestuurslid van Plaatselijk 
belang en coördinator van het 
AED project, voor het vele door 
hem verrichte werk.



Dorpskrant Buinerveen Pagina 19

Al met al wat het een geslaagde 
bijeenkomst, die besloten is met 
de opmerking dat gehoopt wordt 
dat er nooit gebruik gemaakt 
hoeft te worden van de geïn-
stalleerde AED, maar dat als het 
ooit zo ver mocht komen, het 
apparaat met behulp van de vrij-
willigers levensreddend zal 
mogen blijken te zijn.  

J. van Noortwijk, 
bestuurslid Plaatselijk Belang

Op deze bijeenkomst gemaakte 
foto's vindt u onder

 http://janvannoortwijk.
mijnalbums.nl/ 

onder het albumpje “AED”

Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

Ook al iets gekocht of verkocht?

Steeds meer mensen ontdekken

de voordelen van lokaal handelen.
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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 gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester 212719 ina.ottens@ziggo.nl
Wim Bruil 212949 wbruil@gmail.com
Hillechinus Plat 212862 hilann12@hetnet.nl
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959 marion_de_leeuw@hotmail.com
Jan van Noordwijk     jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Ree harm-jane@online.nl

De inwoners van Nieuw Buinen 
en Buinerveen zijn gul en geven 
graag tijdens de MS Collecte-
week. Maar wie wil dit geld opha-
len?
Met het huidige aantal collectan-
ten kan er niet bij alle voordeuren 
aangebeld worden.

Het Nationaal MS Fonds zoekt 
daarom meer collectanten voor 
de MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 3 collectanten 
langs de deuren gegaan, maar dat 
is echt te weinig”, zegt Pamela 
Zaat van het Nationaal MS 
Fonds.
“Om bij alle 5538 inwoners aan 
te bellen moeten er eigenlijk 
ruim 24 collectanten zijn”, ver-
volgt zij. 

Over MS wordt vaak gedacht dat 
het een spierziekte is. Maar niets 
is minder waar: MS is een 
zenuwziekte, waarbij de be-

schermlaag rondom de zenuwen, 
het zogeheten myeline, wordt 
aangetast. Hierdoor kunnen de 
signalen vanuit de hersenen de 
spieren moeilijker bereiken of 
zelfs helemaal niet. Bewegen 
kan daardoor steeds moeilijk 
worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief 
op de gebieden voorlichting, 

Inwoners van Nieuw Buinen en Buinerveen willen graag geven, 
maar wie haalt 't op?

coaching én onderzoek.
De MS collecteweek is van 19 
t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl     
of bel met 010-591 98 39
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook 
altijd welkom.
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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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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Zoals het vroeger ging met het aan de man brengen 
van hun waren. Dit beeld uit het verleden laat ons zien 
hoe het ging met het transport van ondermeer 
levensmiddelen. Destijds werd het nog aan de deur 
bezorgd, een beeld wat we nu haast niet meer 
tegenkomen. Vroeger kwam de slager, melkboer, 
bakker en kruidenier ondermeer aan de deur om hun 
waren te bezorgen. Het werd tot in het huis bezorgd, 
of zelfs nog wel op plaatsen tot in de kast of kelder 
gezet. Een beeld wat we heden ten dage niet veel meer 
zien, enkel nog een bakker die zijn product bezorgt of 
een verdwaalde melkboer. Ook werden de nieuwtjes 
aan de man gebracht bij de bezorging en was men 
weer op de hoogte wat er al zo plaats vond in het dorp.
Bij de bakfiets staan v.l.n.r. 5e Albertus Schut, 6e 
Geert Ploeg, melkboer Schut woonde aan het 
Dwarsdiep nummer 54 in Nieuw-Buinen.

Bij de hondenkar staan Freerk (l) en Geert 
Boekholt(r) met op de achtergrond de slagerij van 
Molema aan de Hoofdstraat nummer 14 in 
Buinerveen.
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Nieuws CBS School 59

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van CBS 

School 59, bezoekt u dan  onze website:  

www.school59.nl

Nieuw speeltoestel
Het plein van School 59 heeft een 
grondige opknapbeurt onder-
gaan. Er is opnieuw bestraat, 
waarbij rond de tafeltennistafel 
en de basketbalpaal een rood 
gedeelte is aangebracht met een 
witte rand. Ook  is een nieuw 
speeltoestel geplaatst. Het kleur-
rijke toestel biedt de kinderen de 
mogelijkheid te klimmen en te 
glijden. Het plein is nu voorzien 
van twee schommels, duikel-
stangen, een klimtoestel, een 
glijbaan, een basketbalveldje, 
een hinkelbaan, knikkerpotjes en 
een tafeltennistafel. Tijdens de 
pauze zullen de kinderen zich 
zeker niet vervelen!

De grote rekendag
Op woensdagmorgen18 april 
hebben de kinderen de hele mor-
gen "gerekend" omdat het “Grote 
rekendag” was. Het thema was 
dit jaar "Dieren". De rekendag 
werd geopend met een dierenlied 
en een levende staafgrafiek, waar-
bij de kinderen concreet konden 
zien welk dier het populairst is.  
De rest van de morgen hebben de 
kinderen in groepjes allerlei re-
kenopdrachten uitgevoerd. Het 
was een leerzame, maar vooral 
een leuke morgen.

Kamp groep 6/7/8
Op 23 t/m 25 mei gingen de kin-
deren van groep 6/7/8 op kamp 
naar "De Klonie" in Ellertshaar. 
Het weer en de sfeer waren fan-
tastisch. Er is veel gelachen, 
gezwommen, gevolleybald en 
gefietst. Donderdagavond was er 

traditiegetrouw een bonte avond. 
Ook ouders en broertjes en zusjes 
waren hierbij aanwezig. Vanwe-
ge het mooie weer kon de voor-
stelling buiten plaatsvinden. De 
kinderen hadden erg hun best 
gedaan om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen: moppen, 
sketches, dansjes en zelfs de 
populaire quiz “de jongens tegen 
de meisjes” werd vertoond. We 
hebben drie superdagen gehad!
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Het Voorwerp
Niet zo heel veel lezers hebben 
gereageerd op de fotocollage die 
in de vorige editie van de dorps-
krant is opgenomen. Dat kan 
liggen aan het feit dat je aanloopt 
tegen een ingewikkeld uitziende 
machine en het dan toch even 
niet ziet zitten. Het kan ook zo 
zijn dat je niet zo dol bent op 
asperges, dus nooit bij Dillingh 
in Drouwenerveen een kijkje 
hebt genomen in de ver-
koopruimte. Midden in die ruim-
te staat een aspergeschilmachine, 
het apparaat dat op de grote foto 
(zie aprilkrant) is gezet. Toege-
geven dat je door een wirwar van 
rollen en stangen heen moet kij-
ken om met enige zekerheid te 
kunnen zeggen dat het om een 
bijzondere schiller gaat. Dat kon-
den we veronderstellen en daar-
om dat er een klein kiekje met 
een evenzo kleine “verklapper” 
is toegevoegd. In dat kiekje zijn 
nog net een stuk of vier vers 
geschilde asperges te zien, als-
ook een paar sliertjes schil.

En alhoewel de machine er in-
gewikkeld uitziet, is de werking 
zogezegd een fluitje van 'n cent. 
De koper van asperges wil ze 
graag geschild hebben, dat bete-
kent dat die mooie groente aan de 
ene zijde op de rolband wordt 
gelegd en vervolgens al reizend 
aan alle zijden met mesjes wordt 
geschaafd / geschild. De asperge 
rolt als het ware van mes naar 

mes en wordt onderweg zoveel 
malen gedraaid als nodig is voor 
het rondom schillen. Als die klus 
is geklaard verlaat de asperge de 
schilmachine en komt op een 
korte transportband terecht. En 
dan is het inpakken en wegwe-
zen.
Enfin, een prachtig hulpmiddel 
voor een mooi product en een 
tevreden klant. Ga gerust eens 
kijken bij de familie Dillingh, 
Zuideind 33  in Drouwenerveen. 
Dat heeft Petra Schuurmans – 
Zappeij ook gedaan, althans dat 
mogen we veronderstellen. 
Immers Petra is de enige lezer die 
het bij het rechte eind had. 
Fantastisch ! 
Compliment voor Petra. 

Een paar andere lezers dachten er 
wat anders in te zien, zoals “iets” 
dat in de melkveehouderij thuis-
hoort of een sneldroger van 
afwas. Niet goed dus, en deze 
lezers hadden dat kunnen weten, 
immers bij de uitdaging van april  
j.l. stond nota bene vermeld dat 
de meeste tijd van het jaar dit 
voorwerp niet wordt gebruikt. 
Bekend zal zijn dat de schiller 
vooral vanaf eind april tot eind 
juni volop in bedrijf is, de –korte- 
periode waarin deze lekkernij 
wordt gestoken.

Het volgende voorwerp: Zie de 
foto, geef het artikel een correcte 
naam en geef die door aan de 
hoofdredacteur van onze dorps-
krant of aan 

 Martin Snapper

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Geopend:
Di-vr   9.00-18.00
Za       9.00-13.00

Tel. 0599-212326
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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

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

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

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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Sportnieuws

NOAD Barbecue                 NOAD ALTIJD ACTIEF 

Buinerveen, juni 2012 

Aan de leden, donateurs en oud-leden van NOAD,

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de NOAD barbecue op 7 juli aanstaande van 
17.00 tot 19.00 uur. Met deze barbecue is het definitieve einde van NOAD een feit. 

We kunnen met elkaar terugkijken op mooie, sportieve jaren en vele enthousiaste 
bestuursleden, sportievelingen , donateurs en vrijwilligers. 

Wat kan iedereen verwachten? Zo maar een opsomming:

· foto's

· dansvoorstelling 

· zomerse spelletjes

· overheerlijke barbecue

· elkaar ontmoeten en lekker nagenieten

De locatie is bij de gymzaal achter OBS 75.

Graag opgeven in verband met de boodschappen vóór 29 juni bij:

· Marja van der Scheer mvanderscheer@online.nl of telefonisch ná 18.00 
uur 0599-212470

· Marianne Graafland mariannegraafland@live.nl of telefonisch ná 18.00 
uur 0614169592

Uw aanmelding zien we graag tegemoet!

Het voormalige bestuur van NOAD,

Marianne Graafland mariannegraafland@live.nl

Marja van der Scheer mvanderscheer@online.nl
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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 14 juli 18.00 21.00 uur
Opgave vanaf 17.30 uur in het Clubgebouw

Zaterdag 25 aug 18.00 21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag 8 Sep 21.00 24.00 Nachtvissen.

Regionale volleybalcompetitie 2011 / 2012 
 
Uitslagen: 
Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 
12-3-2012 NOAD – DEKO  1 – 2  25 – 23  17 – 25  11 – 16  
26-3-2012 Tonegido – NOAD  3 – 0  25 – 16  25 – 18  25 – 12  
16-4-1012 NOAD – Tyfoon  0 – 3  18 – 25  23 – 25  11 – 13  

 
Eindstand 2012 

Team           Gespeeld Punten 
SETA (K) 14 31 
Tonegido 14 31 
Team v/d Laan 14 26 
DEKO 14 23 
Tyfoon 2 14 18 
VCA 14 18 
NIVOC 14 13 
NOAD 14 8 
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Lekker bewegen voor de 55+ 
Galmvereniging Borger-Odoorn

Wilt u lekker bewegen in groeps-
verband 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.

Galm is de afkorting voor 
Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. 
Ongeveer 10 jaar geleden is 
daarom door de “Werkgroep 
Bewegingsweten-schappen” aan 
de Universiteit te Groningen de 
spor ts t imuler ings-s t ra tegie  
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld. 
Onze vereniging geeft, onderver-
deeld in 9 groepen, in verschillen-
de 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 

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

Plaats Sporthal/gymzaal wanneer tijdstip Info groep

Buinen de Woerd woensdag 10.00 - 11.00 0599-287321

maandag 10.30 - 11.30 0599-212622

dinsdag 13.30 - 14.30 0599-235717

dinsdag 19.00 - 20.00 0599-235376

woensdag 10.30 - 11.30 0591-513097

donderdag 14.00 - 15.00 0599-238908

0591-532555

0591-514896

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942

2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097

woensdag 13.15 - 14.15

Nieuw Buinen de Splitting

Borger spelzaal de Koel

Klijndijk gymnastiekzaal

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. 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN DE BIBLIOTHEKEN
Uw lidmaatschapspas is geldig in 
alle bibliotheken en bibliobussen 
in de hele provincie Drenthe.  
U kan overal materialen halen en 
brengen.

Bibliotheken laten zich van 
creatieve kant zien in actie 'Dat 
doet de bieb'
De bibliotheken in Drenthe doen 
mee aan de landelijke campagne 
'Dat doet de Bieb'. Hiervoor wer-
ken medewerkers van de biblio-
theken zes opdrachten uit waar-
mee ze op een creatieve manier 
de kwaliteiten van de bibliotheek 
belichten. Inmiddels is de eerste 
opdracht voltooid. De opdracht 
was: Maak een Biebschijf van de 
waarden van de bibliotheek. Het 
antwoord van de Drentse biblio-
theken is een filmpje op YouTu-
be, dat ook te vinden is op de web-
site van de bibliotheken:
www.bibliothekendrenthe.nl.
Bibliotheken maken de laatste 
jaren een grote vernieuwingsslag 
door en willen dit graag aan hun 
leden en potentiële leden duide-
lijk maken. Daarom organiseert 
de branchevereniging deze cam-
pagne met in totaal zes opdrach-
ten.

Muziek luisteren en ontdekken
Sinds 25 mei kunnen biblio-
theekbezoekers luisteren naar 
hun favoriete muziek met de nieu-
we service MuziekwebLuister.
Op MuziekwebLuister kunnen 
maar liefst 4,5 miljoen album-
tracks digitaal worden beluis-
terd. Dit betreft voor ca. 70% 
origineel werk dat op populaire 
muzieksites als Spotify niet is te 
vinden. Ook onderscheidt het 
aanbod zich doordat diverse 
muziekstromingen ruim zijn 
vertegenwoordigd: popmuziek, 
klassiek, jazz,wereldmuziek, 
Nederlandstalige muziek, enz. 
Daarnaast biedt Muziekweb-
Luister een schat aaninformatie 
over albums, artiesten en genres. 

Een overzicht van het aanbod is 
te vinden op 
www.muziekweb.nl.
De tracks beluisteren kan op 
naslagcomputers in alle Drentse 
bibliotheken. Voor het beluiste-
ren hoeft men geen lid te zijn. 
Voor bibliotheekleden zijn er wel 
de extra mogelijkheden om per-
soonlijke afspeellijsten te maken 
en om de muziek te bestellen 
voor thuisgebruik.
De Maand van het Spannende 
Boek 2012 vindt plaats van vrij-
dag 1 t/m zaterdag 30 juni. Het 
thema van de maand is: Het 
kwaad in jezelf - waar ligt jouw 
grens?

Speel de PSY-D Test 
In de bibliotheek kun je - zo lang 
de voorraad strekt-de kekke 
PSY-D bril ophalen. Met de bril 
speel je online de PSY-D Test om 
het kwaad in jezelf te ontdekken 
en natuurlijk vooral om € 250,- 
aan spannende boeken te win-
nen.
Vanaf 1 juni is zo lang de voor-
raad strekt de Thrillerglossy te 
verkrijgen in de bibliotheek.

Geschenkboekje                                        
Simone van der Vlugt schrijft het 
Geschenkboek De ooggetuige. 
In Juni – Maand van het Span-
nende Boek krijgen klanten een 
spannend geschenkboek van de 
boekhandelaar cadeau bij beste-
ding van ten minste € 12,50 aan 
Nederlandstalige boeken. Het 
geschenkboek wordt afwisse-
lend door een buitenlandse en 
Nederlandse auteur geschreven.

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
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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

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

hobo14@zonnet.nl

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 persoon-
lijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

mailto:hobo14@zonnet.nl
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Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Voor auto- en
motorrijopleidingen

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

Historische 

vereniging 

Nieuw-Buinen 

en 

Buinerveen


