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De wijnproeverij bij MIBU wij-
nen op vrijdagavond 14 juni j.l. 
kreeg wel een heel bijzonder 
karakter. Bijzonder, niet alleen 
door de aanwezigheid van burge-
meester Marco Out, maar vooral 
vanwege diens missie: Het 
begroeten van twee nieuwe sup-
porters van Cittaslow en het uit-
reiken van de allereerste Cittas-
low paspoorten.
De supporterskwalificatie werd 
verleend aan Mark Middeljans 
van MIBU wijnen en aan Anton 
Alberts van de gelijknamige 
firma voor bestratingen. Het 
gezaghebbende keurmerk “Sup-
porter van Cittaslow” moet je 
verdienen door je bedrijvigheid 
(mede) te richten op de kenmer-
ken van Cittaslow. Daarbij gaat 

het om een zekere afstemming op 
onder meer leefomgeving, stree-
keigen en natuurlijke producten, 
gastvrijheid, milieuvriendelijk-
heid en hergebruik van materia-
len. Met de verwerving van dit 
bijzondere lidmaatschap (met 
oorkonde, vlag en speld/broche) 
behoren Middeljans en Alberts 
tot de selecte Cittaslowgroep van 
zo'n kleine 20 bedrijven, winkels 
of andere organisaties. Dit is een 
oprechte felicitatie waard. En dat 
hebben Mark en Anton die avond 
direct aan den lijve ondervonden, 
immers alle gasten van de wijn-
proeverij namen de gelegenheid 
te baat om de uitverkoren nieuwe 
supporters met een stevige hand-
druk geluk te wensen, soms ver-
gezeld van een dikke zoen. 
Lees verder op pag 14

Twee nieuwe supporters 
van Cittaslow
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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 14 augustus 2013
Nummer 5 inleveren voor 2 oktober 2013
Nummer 6 inleveren voor 4 december 2013

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: 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.  

JEUGDWERK activiteiten 2012-2013 
Activiteit
Op woensdag 26 juni organiseren we onze jaarlijkse eindfeest. Ook 
dit jaar gaan we naar Drouwenerzand. We zullen ons weer op de 
parkeerplaats bij het voetbalveld in Buinerveen verzamelen. Wel 
moet iedereen voor eigen vervoer zorgen. 

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

Eindfeest

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

Agenda
22 juni Viswedstrijd

26 juni Eindfeest

29 juni Paalvechten

Beachparty

13 juli Viswedstrijd

31 juli SIVO

10 aug Viswedstrijd

14 aug Spelweek

4 sep Vrouwencafé

6 sep Soosavond

7 sep Bingo

26 okt Bingo

14 dec Bingo (kerst)
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Agenda: 
· 6 september  Eerste soosavond
· 20 september Gewone soosavond
· 4 oktober Blind date
· 18 oktober  Gewone soosavond
· 1 november  Halloweenparty

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

(I)bere(n) gezellig.

Vrijdag aan het eind van de mid-
dag zijn we met een leuke ent-
housiaste groep vertrokken naar 
Uteringskamp, een camping mid-
den in het bos met enorm grote 
velden, waar iedereen zich uit 
kon leven.
Naast de camping, nog geen 200 
meter lopen, ligt de iberenplas 
waar we natuurlijk een paar keer 
zijn geweest. We hadden de ten-
ten nog niet staan of ze wilden er 
al in duiken dus we hebben snel 
gegeten en alsnog even gezwom-
men.
Ook zaterdag, na een zware GPS 
tocht door de bossen zijn we de 

hele middag op het strandje 
geweest om bij te komen en te 
zwemmen, om daarna weer als 
gekken door het bos te kunnen 
rennen met het spel stratego, wat 
ze volhielden tot het donker werd 
en het weer tijd werd om te rusten 
dus hebben we de rest van de 
avond lekker warm bij het kamp-
vuur gezeten, die met alle pyro-
manen natuurlijk wel in de fik 
bleef. De nachten waren best 
koud, maar met heel veel dekens 
en dikke kleren hebben we het 
toch nog warm gekregen.
Iedereen bedankt voor de gezel-
ligheid en we gaan volgend jaar 
natuurlijk weer op kamp!

W e e t  u  h e t  n o g ?
Van 1990 tot 1995 zijn diverse 
optochten geweest, waarvan 
een paar foto’s beschikbaar 
zijn. De redactie is op zoek 
naar meer foto’s, maar ook 
bijbehorende verhalen. Heeft 
u een verhaal, foto’s of wilt u 
een ervaring delen: Stuur 
deze naar de redactie en 
misschien wordt dit wel 
geplaatst. Voor de koningsdag 
in 2014 willen wij hier een 
artikel aan wijden.
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Nieuws van jeugdwerk 

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

Verkeerde naam
De vorige keer hebben we de 
winnaars van ons carnavalver-
kleedpartij gepubliceerd. Helaas 
is daar een verkeerde naam ver-
meld. Chantal Kamps heeft de 
eerste prijs in de wacht gesleept. 
Sorry Chantal. We hopen dat het 
zo weer goed is gemaakt. 

Sorteerdoosjes met
 inhoud

Op woensdag 24 april hebben we 
met Jeugdwerk een laatste knut-
selmiddag voor dit seizoen 
gehad. 's Morgens om half 9 heb-
ben we met een paar moeders de 
spullen klaar gezet, zodat de kin-
deren 's middags van start kon-
den. Deze keer gingen we een 
sorteerdoosje beschilderen. Ruw 
weg werd er een tekening op 
papier gemaakt en die aan de 
binnenkant van het plastic doosje 
geplakt. Daarna kon met glasverf 
deze tekening op het doosje wor-
den overgebracht en ook de 
details aangebracht. 
Terwijl de verf droogde konden 
de kinderen aan de gang met haar-
elastieken, broches, kettingen en 
dat soort dingen. Voor elk wat 
wils. Zowel voor de jongens en 
als de meiden. Tegen de tijd dat 
ze haar huis konden was de verf 
(grotendeels) droog. Dat was 
maar goed ook, want het doosje 
van Demi Weggemans viel in de 
gang achter de verwarming. Met 
man en macht hebben we het 
geprobeerd er achter weg te krij-
gen. En het is ook nog gelukt.

Seizoen
En dan is seizoen 2012/2013 
weer ten einde en kunnen we 
gaan nadenken over het nieuwe 
jeugdwerk-jaar. Helaas moeten 
we ook afscheid van Janet Smid 
nemen. Langs deze weg willen 
we haar alvast heel erg bedanken 
voor alles wat ze voor ons heeft 
gedaan. Briefjes maken, bood-
schappen doen, ouders coör-
dineren. Het kon niet op. 
Dank je Janet. 

Chantal

1
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Burgemeester Marco Out nodigt 
gebruikers van sportkantines, 
dorps- en buurthuisgebouwen uit 
om in de maand juni in gesprek te 
gaan met als doel samen invul-
ling te geven aan de verordening 
Paracommercie die later dit jaar 
door de gemeenteraad vastge-
steld wordt. De verordening is 
een nadere uitwerking van de 
wijzigingen in de Drank- en Hore-
cawet die op 1 januari 2013 zijn 
ingevoerd.
 
Naast de verordening Paracom-
mercie, die verplicht is, kan de 
gemeente ook nog zaken regelen 
omtrent alcoholmatiging. Hierbij 
kunt u denken aan de mogelijk-
heid om prijsacties in de horeca, 
slijterijen en in de supermarkten 
te regelen, leeftijden te relateren 
aan toegang tot de horeca e.d. 
Vandaar de uitnodiging aan de 
verstrekkers en de gebruikers 
van de verschillende gelegenhe-
den. 

Onderstaand schema geeft aan waar en 
wanneer de gesprekken plaatsvinden:

- Woensdag 19 juni 19.30-21.00 u.
Café Restaurant 'De Boshof'
Boshof 1-3, Odoorn.

- Woensdag 26 juni 19.30-21.00 u.
Sporthal Hunsowhal
Zuiderdiep 33, 2de Exloërmond

Ten behoeve van het gesprek is een 
zgn. gespreksnotitie opgesteld. Deze is 
op te vragen.
 
Voor meer informatie, de gespreksnoti-
tie of aanmelding kunt u een mail stu-
ren naar:
Anja de Vries
  
of bellen met  14 0591.
a.devries@borger-odoorn.nl

Bijeenkomsten nieuwe Drank- en Horecawet

SIVO 2013 
31 juli-4 aug.

De Stichting Internationale 
Volksculturen Odoorn (SIVO) is 
blij dat er gezinnen zijn die al 
vele jaren achtereen dansers in 
huis nemen. Van sommige 
gastgezinnen is bekend, dat zij na 
jaren nog steeds contact hebben 
met hun vroegere gasten. Ze 
mailen regelmatig met elkaar of 
zoeken elkaar zelfs op in hun 
geboorteland. 
Veel gastgezinnen brengen ieder 
jaar opnieuw weer mensen 
onder, maar toch worden er, door 
verloop in het aantal huishou-
dens dat zich als gastgezin 
opwerpt, ook ieder jaar nieuwe 
gezinnen gezocht. 
Per gezin worden twee personen 
als gast in huis genomen. Een 
gastgezin kan volop genieten van 

de gasten, ook tijdens de optre-
dens. Ieder gastgezin krijgt als 
tegenprestatie namelijk van de 
SIVO-organisatie passé-partouts 
die gratis toegang geven tot het 
vijfdaagse festival. Daarnaast 
worden de gastvrije gezinnen 
tijdens het evenement dagelijks 
van informatie voorzien door de 
hosten, die de dansgroepen de 
gehele periode begeleiden. 
Gezinnen die het leuk vinden om 
een jaar als gastgezin te fung-
eren, kunnen contact opnemen 

met de plaatselijke contactper-
soon van de “Commissie Huis-
vesting” van SIVO: 
Els de Roo (SIVO-huisvesting 
Nieuw-Buinen, Buinerveen, 
Buinen) 0599-212604

Zie ook de SIVO-website:

 www.sivofestival.nl  

mailto:a.devries@borger-odoorn.nl
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ZOMERACTIE!!
4 patat en 4 frikandellen of kroketten voor € 10,00

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. 

Openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur

Vr-za-zo  open va 15.00 uur

1 juli 2013 is het precies 1 jaar 
geleden dat Henk en Annet de 
scepter overnamen van Grietje 
als beheerders van ons Dorps-
huis. De eerste 3-4 maanden 
waren erg druk. Contacten met 
leveranciers, wennen aan het 
gebouw en zijn mogelijkheden. 
Het was compleet iets nieuws en 
het is ze zeker niet tegengeval-
len. Ze vinden wat ze doen nog 
steeds erg leuk en genieten nog 
elke dag. Natuurlijk hebben ze 
ook eerst moeten wennen, net als 
de bevolking aan hen. Henk 
erkent dat er inderdaad sommige 
inschattingsfouten gemaakt zijn. 
Inmiddels is er altijd 1 frituurpan 
nog aan, totdat ze 's avonds ver-
trekken zodat de vette hap ook 's 
avonds om 22.00 uur nog bereik-
baar is in het dorp.  Op zaterdag 
zorgen ze dat er in ieder geval tot 
0.00 uur nog bezetting is. Door 
de week gaat de deur dicht rond 
een uur of 11. Mocht het echter 
toch nog gezellig zijn, dan is dat 
natuurlijk ook een rekbaar 
begrip. Is er vraag, dan is er aan-
bod. Op maandag en dinsdag is 
het cafégedeelte gesloten. Wel is 
het Dorpshuis voor de vereni-
gingen op die avonden beschik-
baar.
Het een maand of wat geleden 
ingestelde rookverbod is wel een 
behoorlijke domper op de gezel-
ligheid gebleken. Waar ons 
Dorpshuis tot nu toe nog genoot 
van de kleine lettertjes onder het 
rookverbod is helaas nu ook dat 
verleden tijd na een uitspraak van 
de Hoge Raad. In de afgesloten 
serre mag gelukkig nog gerookt 
worden. Hier was een insteek 
gekozen waar inmiddels over 
nagedacht wordt om deze weer 
terug te draaien. Eerst mochten 
er geen glazen mee de serre in. 
Nu mag het glas mee met de siga-
ret, als ie ook maar weer mee 
terug komt. En er is natuurlijk 
geen bediening in de serre, 

anders wordt er weer niet vol-
daan aan het rookverbod.
Ook aangaande de sponsoring is 
er wel eens wat onduidelijkheid 
geweest. Henk en Annet hebben 
altijd geprobeerd om de verschil-
lende verenigingen en activitei-
ten te steunen door een financiële 
bijdrage. Op deze manier hoop-
ten ze een bredere laag van de 
bevolking te bereiken dan dat  
het sponsoren in natura tijdens 
cafébezoek het mogelijk maakte.
Aan de kwaliteit van de produc-
ten is niet getornd. Nog steeds de 
super kwaliteit patat en snacks 
die we ook van Grietje gewoon 
waren. En is bij aankomst thuis 
toch iets niet in orde? Twijfel niet 
en meld dit. De alom bekende 
spreuk: “ Bent u niet tevreden 
vertel het ons, bent u tevreden 
vertel het ook een ander”  willen 
ze samen echt uitdragen.  Ze 
doen dan ook een oproep aan een 
ieder die teleurgesteld is geweest 

op wat voor wijze dan ook om dat 
tijdens een goed opbouwend 
gesprek  te melden. En er hangt 
een brievenbus buiten, hierin 
kunnen altijd goeie ideeën gede-
poneerd worden als de persoon-
lijke benadering een drempel 
mocht zijn. Henk en Annet 
bevestigen graag dat ze als geen 
ander merken hoe belangrijk een 
dorpshuis in een dorp is en blij-
ven hun schouders er onder zet-
ten het te laten slagen, zowel 
voor de bevolking als voor hen-
zelf. Het is natuurlijk wel hun 
broodwinning.
En zijn er in en rond Buinerveen 
beginnende bandjes of ander 
talent dat graag eens in een 
caféomgeving een optreden uit 
wil voeren met eigen geluid, dan 
ben je van harte welkom een 
avond te komen plannen. Graag 
willen ze een platform worden 
voor jong talent. De café zaal 
leent zich hier uitermate goed 
voor.

eTerugblik op het 1  jaar Dorpshuis beheren
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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.

Henk en Annet kijken positief 
terug op hun eerste jaar. Ze heb-
ben moeten wennen, zoals ook 
de bevolking aan een verande-
rende scepter heeft moeten wen-
nen. En heeft u kritiek? Maak het 
opbouwend en vertel/schrijf het 
ze. Ze willen echt samen met de 
bevolking het Dorpshuis houden 
en ontwikkelen als middelpunt in 
Buinerveen, maar dat kunnen ze 
niet alleen.

Van 22 juli t/m 1 augustus zullen 
ze genieten van hun vakantie en 
is het dorpshuis gesloten. Vrijdag 
2 augustus zijn ze weer present. 

Marjan Poelman

Dames van ons mooie dorp……
Onder het genot van een kopje thee,koffie,  wijntje of biertje een beetje kletsen is toch reuze gezellig?
We hebben jullie gemist tijdens laatste ons avondje vrouwencafé. Daarom kunnen jullie alvast de nieuwe 
datum op de kalender noteren. Dat zal zijn  op  woensdagavond 4 september as, vanaf half 9 zo ongeveer.
We hopen jullie dan (weer) te zien.
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' s Avonds vana f 21 .00 uu r Beachpa r t y ,
op he t s t r and a ch t e r h e t Do rp shu i s .
Me t L imbo dansen
He t s t r and i s v e r s i e r d me t pa lmen , 
v e r l i c h t i ng en e r i s e en DJ v o o r d e 
muz i ek .
De t o egang i s g r a t i s .
Dres s c ode : Summer b r e e z e

's Middags vanaf 13.00 uur :

Paalvechten voor jong en oud 
(tegenover het dorpshuis)
Kosten € 2, - per persoon

Opgave met naam en leeft i jd op:
 act iv i te i ten.bveen@live.n l 

of v ia het invul len van een formul ier in het dorpshuis .
Om mee te kunnen doen moet je een zwemdiploma A hebben

F E E S T I N B U I N E R V E E N

K O M T A L L E N

Z a t e r d a g 2 9 j u n i

De activiteitencommisie
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com
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Meraskabouters ON TOUR
De peuters van peuterspeelzaal 
de Meraskaobuters Buinerveen 
zijn met hun ouders en leidsters  
op stap geweest.
In het kader van het thema Lente 
op de Boerderij werden er een 2 
tal locaties  bezocht.
 
Allereerst ging het per fiets naar 
de boerderij van de fam. Pegge te 
Buinerveen.
Hier bracht men samen een 
bezoek aan de koeien  en kalfjes 
en werd er het  een en ander ver-
teld over de moderne stal.
Zowel voor de ouders, peuters en 
juffen een belevenis op zich.
Het andere bezoek werd ge-
bracht aan de lammetjesschuur 
van de fa. Dilling te Bronneger.

Hier kregen we een rondleiding 
langs de diverse kraamkamers en 
mochten de peuters lammetjes 
knuffelen.
Daar niemand bang was werd er  
grif gebruik van gemaakt en kon-
den we   naar hartenlust de lam-
metjes knuffelen.
 
Aly

Omstreeks de jaarwisseling van 
2013-2014 zal peuterspeelzaal 
De Meraskabouters in Buiner-
veen dan toch haar deuren gaan 
sluiten. Dit op grond van een 
eerder genomen gemeentelijk 
besluit, waarin is vastgelegd dat 
de speelzaal sluit wanneer de 
dichtstbijzijnde MFA, in dit 
geval de multifunctionele 
accommodatie in Borger, gereed 
is. De verwachting is dat deze 

rond de jaarwisseling klaar zal 
zijn voor gebruik. 

Er heeft inmiddels een bijeen-
komst plaatsgevonden voor 
ouders wiens kinderen de Meras-
kabouters bezoeken. Ook ouders 
met peuters die op de wachtlijst 
staan voor de peuterspeelzaal 
zijn reeds geïnformeerd. Uiter-
aard staat het ouders vrij om, na 
de sluiting, gebruik te maken van 
een andere peuterspeelzaal in de 
gemeente, of om zelfs een heel 

andere route te bewandelen, bij-
voorbeeld die van gastouder-
schap. 

Het behoeft geen betoog dat het 
sluiten van deze gewaardeerde 
voorziening een verlies is voor 
het dorp. Ook welzijnsorganisa-
tie Andes, de uitvoerder van peu-
terspeelzaalwerk in de gemeente 
Borger-Odoorn, vindt het uiter-
aard een spijtige ontwikkeling 
maar realiseert zich ook dat het 
besluit onherroepelijk is. 

Ouders met vragen rond plaat-
singsmogelijkheden kunnen 
contact opnemen met de afdeling 
Planning en Plaatsing van Andes 
via (0591) 680 800.  

Sluiting peuterspeelzaal 
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Het laatste deel van het school-
jaar is alweer begonnen. Wat gaat 
de tijd toch snel als het leuk is op 
de peuterspeelzaal! Natuurlijk 
hebben we de afgelopen periode 
ook kunnen genieten van korte 
vakanties en vrije dagen; toch 
zijn we druk doende geweest met 
onze thema's en onderwerpen. 
Zo hebben we de lente voorbij 
zien horen en komen; hadden we 
Pasen niet te vergeten en als sluit-
stuk van alles ons bezoek aan het 
melkveebedrijf van de familie 
Pegge en lammetjes knuffelen bij 
de familie Dillingh in Bronneger. 
Van alles hebben we heerlijk kun-
nen genieten dankzij de inzet van 
alle berokken en hebben we ook 
weer een en ander geleerd. We 
zijn zowel de familie Pegge als 
Dilling er dan ook zeer erkente-
lijk voor.
Op 23 april stond de geplande 
informatie avond op de kalender 
m.b.t. de sluiting van onze Peu-
terspeelzaal. De opkomst van de 
(wachtlijst-)ouders was goed te 
noemen. Marianne Wemmenho-
ve kwam als teamleider peuter-
speelzalen Borger-Odoorn nog-
maals uitleg geven hoe dit alles 
tot stand is gekomen vanuit het 
Kern- & kaderbeleid van de 
gemeente Borger-Odoorn. Een 
niet terug te draaien besluit. Ze 
had als “positief” bericht voor 
ons toch nog te melden dat we 
pas na de Kerstvakantie 2013 de 
deuren moeten sluiten. Of we 
moeten al onder het aantal van 10 
peuters duiken, dan moet de deur 
helaas eerder op slot. Er werd 
over en weer  op een prettige 
wijze met elkaar gesproken en 
van gedachten gewisseld met als 
uitkomst dat een ieder van 
mening is dat het zeer spijtig te 
noemen is dat de peuterspeelzaal 
verdwijnt uit het dorpsbeeld. 
Voor de betrokken (toekomstige- 
)ouders zal op gezette tijd nadere 
informatie beschikbaar komen 
over hoe verder met de peuters 

Peuterspeelzaal nieuws
van Buinerveen na  de sluiting. 
Getracht wordt om alle peuters 
op een locatie naar keuze ouders 
te plaatsen.
Zo kort voor de zomervakantie 
nemen we afscheid van een 5 tal 
peuters daar ze naar de basis-
school kunnen en begroeten we 
gelukkig ook weer een aantal 
nieuwe peuters zodat de groep 
goed gevuld blijft tot aan het eind 
toe.
Het komt regelmatig voor dat we 
spontaan reageren op de peuters 
bij de vraag: wat vinden jullie 
leuk om te doen vandaag? Het 
buitenspelen en kleien is favoriet 
de laatste tijd. Verder zijn er al 
ideetjes voor activiteiten op de 
laatste schooldag. De moeders 
van de Oudercommissie zijn er 
druk mee bezig. 
Op maandag 10 juni 2013 heeft 
Annemiek Diepstraaten, ver-
pleegkundige Consultatiebureau 
weer een bezoek gebracht aan 
onze locatie.  De afgelopen peri-
ode hebben we ook even bezoek 
gehad van onze juf Antje. Ze mist 
het peuterspeelzaalwerk enorm 
maar haar gezondheid laat het 
niet toe om de draad weer op te 

pakken maar ze blijft proberen 
om zo af en toe even binnen te 
wippen.
Het hele team is vol enthousias-
me bezig het de peuters van Bui-
nerveen e.o. naar de zin te maken 
en een goede basis te geven voor 
een start op de basisschool. 
Ondanks dat de sluiting eind dit 
jaar definitief is hopen we toch 
met het volle aantal peuters de 
deur te kunnen sluiten. Om ons 
heen hebben de peuterspeelzalen 
te maken met wachtlijsten, hoe 
vreemd het ook klinkt. Mocht u 
in ons werkgebied zitten en toch 
nog uw peuter een half jaar 
geborgenheid mee willen geven 
op onze kleine peuterspeelzaal, 
twijfel niet maar meld alsnog uw 
peuter aan. Meraskabouterpeu-
ters hebben voorrang op de 
wachtlijsten van omliggende 
peuterspeelzalen.

Team peuterspeelzaal 
de Meraskabouters.

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot
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Nieuwsflits OBS 75

Het ene evenement is net voorbij 
en de volgende gebeurtenis dient 
zich al weer aan:  de rommel-
markt in september. Achter de 
schermen is er al weer druk 
gewerkt, erg veel nagedacht, 
terug gekeken naar de vorige 
jaren en gehersenstormd  (hope-
lijk is dat in eerste instantie kri-
tiekloos gedaan want dan ont-
staan immers de origineelste 
ideeën).  
Op vrijdag 28 juni is de eerste 
ophaaldag in Buinerveen en 
Nieuw-Buinen tot aan de Mon-
denweg, op 13 september a.s. is 

e
de 2  ophaalronde en op zaterdag 
14 september is het dan zover en 
is de ….tigste OBS 75 rommel-
markt weer een feit. 
Ondertussen zijn er ook de afge-
lopen periode vele zaken de 
revue gepasseerd.
Wat te denken van de Voorjaars-
markt, de Meester en Juffendag, 
de voetbaldoeltjes die het gras-
veld van het mooiste schoolplein 
van Nederland sieren,  de muur-
tjes bij de schoolplein zijn nog 
verder opgesierd door de dames 
van de ZAACO (ofwel: de Zeer 
Actieve Activiteiten Commissie 
Ouders). Door de aanwezigheid 
van de nieuwe picknickbanken 
heeft het schoolplein een nog 
mooiere uitstraling en geeft nu 
ook een betere mogelijkheid om 

buiten les te geven. 
De voorjaarsmarkt was sowieso 
een succes, de hamburgers, de 
Hot Dogs, de loterij, de expositie 
van de zelfgemaakte gemaakthe-
den van de kinderen.   Daarnaast 
was de sponsorloop een groot 
succes. Vrijwel alle ouders en 
vele opa's en oma's,  ooms en 
tantes, vrienden, buren en oud-
leerlingen gaven aan de eind van 
de middag en in de avond acte de 
presente. Hoogtepunt was de 
modeshow waarbij de kleur oran-
je zeker aanwezig was.  De weer-
goden waren die dag genadig en 
het bleef droog die dag en avond.  
Mede daardoor kon iedereen 
terugkijken op een geslaagde dag 
en avond. 
Groep 7 & 8 zijn naar de veelbe-
sproken een zeer geslaagde musi-
cal voorstelling geweest van “De 
Opgejaagden” in Odoorn.  De 
kinderen waren onder de indruk 

van de problemen van de onderd-
e

uikers in de 2  wereldoorlog in 
het onderduikershol in Valthe. 
Groep 7 & 8 hadden sowieso  een 
drukke maand, want naast het 3-
daagse schoolkamp met prachtig 
warm en droog weer, zijn ze ook 
nog op 27 mei naar de fabriek 
van Smurfit/Kappa in Oude Peke-
la geweest en namen zij deel aan 
Technieklessen op het Noorder-
poortcollege.   Vele leerlingen 
zijn die dag enthousiast thuisge-
komen. 
Maar ook de andere groepen 
hebben de nodige activiteiten 
gehad, sowieso op 5 en 12 juni de 
sportdagen achter de school op 
het schoolplein en het grasveld.  
Daarnaast waren de schoolreis-
jes ook een succes waar ruim van 
tevoren naar uitgekeken werd 
door de kinderen. En waar met 
tevredenheid op teruggeblikt 
werd. 

 OBS 75, sinds 1875,  de openba-
re school met die bijzondere 
naam en het mooiste schoolplein 
van Nederland, zeker nu de 
ZAACO een aantal zaken ver-
fraaid heeft.

Er gaat weer wat gebeuren op OBS 75!
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Zeg Multiple Sclerose (MS) en 
veel mensen denken aan een rol-
stoel en een spierziekte. De chro-
nische ziekte, die het zenuwstel-
sel aantast, komt maar moeilijk 
van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela 
Zaat van het Nationaal MS 
Fonds.
In november wordt de MS Col-
lecte met zo'n 6 collectanten in 
Nieuw Buinen en Buinerveen 
georganiseerd. “Wij zij dolblij 
met dit aantal collectanten! Maar 
om bij iedere voordeur aan te 
bellen, zijn er zeker 24 collectan-
ten nodig”, zegt Pamela Zaat, 
coördinator bij het MS Fonds.” 
Pamela is sinds 2006 actief voor 
het Nationaal MS Fonds en is 
landelijk verantwoordelijk voor 
de organisatie van de MS Collec-

te. “Als iemand de diagnose MS 
krijgt, ben je in het begin vooral 
bang. Veel mensen denken nog 
dat je dan altijd in een rolstoel 
komt. De meest voorkomende 
vorm van MS is “relapsing remit-
ting”, dat betekent dat er wel peri-
odes zijn waarin je minder kunt, 
maar dat dat ook weer verbetert.”

Pamela is blij met de landelijke 
inzet van zo'n 11.000 collectan-
ten die hun steentje bijdragen aan 
de MS Collecte. “De oorzaak van 
MS is nog steeds onduidelijk. 
Geld voor voorlichting, onder-
steuning van mensen met MS en 
onderzoek is zo ontzettend 
belangrijk.”
Extra handen gezocht: “Het Nati-
onaal MS Fonds zoekt hulp in 
Nieuw Buinen en Buinerveen. 

Het zou mooi zijn als we daad-
werkelijk bij elke voordeur kun-
nen aanbellen.“

Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
 

of via 010-5919839
Voor meer informatie: 

De collecteweek is van 
18-23 november.

pamela@nationaalmsfonds.nl

www.nationaalmsfonds.nl

Extra handen nodig in Nieuw Buinen en Buinerveen!

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787 Beau, 3 jaar, tijdens zijn eerste 
collecteweek

mailto:pamela@nationaalmsfonds.nl
http://www.nationaalmsfonds.nl
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Al bij al een mooi predicaat waar-
op ook de inwoners van Buiner-
veen en Nieuw-Buinen zeker 
trots zullen zijn.
De burgemeester maakte van de 
gelegenheid gebruik om een 
nieuwtje te lanceren, het Cittas-
low paspoort. Naast informatie 
over wat de achtergronden en 
kenmerken van Cittaslow zijn, 
profileren de inmiddels benoem-
de supporters zich daarin. Onder 
meer met interessante en passen-
de aanbiedingen. Het is de 
bedoeling dat binnenkort aan alle 
inwoners van Borger-Odoorn 
zo'n paspoort wordt aangeboden.

 Martin Snapper 

Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl

Afgelopen vrijdag 31 mei werd 
na een periode van hard wer-
ken de nieuwe webshop van 
Mibuwijnen gelanceerd!  Via 
deze webshop en in de sho-
wroom van Mibuwijnen in Bui-
nerveen worden kwalitatieve, 
(h)eerlijke,  betaalbare wijnen 
en wijngeschenken verkocht.

Mark Middeljans, oprichter van 
Mibuwijnen.nl, raakte 7 jaar gele-
den meer en meer geïnteresseerd 
in wijnen en besloot een eigen 
wijnhandel op te zetten. Aan-
gezien hij merkte dat er in het 
Noorden nog niet zoveel werd 
gedaan met de verkoop van kwa-
litatief goede wijnen stapte hij 
zelf in het gat en ging de uitda-
ging aan. In eerste instantie met 
een aantal wijnen, inmiddels is 
dit uitgegroeid tot een aardig 
asssortiment. Er zijn inmiddels 
samenwerkingen met plaatselij-
ke horecabedrijven en het doel is 
om de regio te voorzien van kwa-
litatief goede en (h)eerlijke wij-
nen.

Kwalitatieve, (h)eerlijke, betaalbare wijnen en 
wijngeschenken in nieuwe webshop!

Mibuwijnen importeert zelf wij-
nen van Weingut Otto Görgen uit 
Duitsland (Moezel) en Vitalonga 
uit Italië (Umbrië). Wijnhuizen 
waarbij ze zich herkennen in de 
passie en vakmanschap waarmee 
de wijn gemaakt wordt. Met een 

(h)eerlijk resultaat! Er wordt 
bovendien constant gezocht naar 
nieuwe samenwerkingen. Dit 
jaar zijn ze tijdens een mooie reis 
ook bij wijnhuizen in Argentinië 
en Chili geweest. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 15

Naast het complete assortiment 
wijnen kunt u bij Mibuwijnen 
ook terecht voor unieke en 
gepersonaliseerde wijnge-
schenken als een wijnkistje of 
eigen etiket. Zowel voor kleine 
als grote aantallen wordt samen 
met u een passende oplossing 
bedacht. 

Voor iedereen die t/m 31 juli een 
bestelling plaatst in de webshop 
geldt een introductiekorting van 
10%. U dient daarvoor de vol-
gende code in te vullen op de 
webshop: BVEEN-2013

De nieuwe webshop is ontwik-
keld in samenwerking met De 
Merkstudio uit Groningen en 
Exigent uit Borger. Het resultaat 
is een mooie combinatie van 
vormgeving en gebruiksvriende-
lijkheid geworden. Met name de 
smaakiconen maken het voor de 
bezoeker mogelijk om gemakke-
lijk en snel een wijn naar eigen 
smaak te bestellen.

U bent altijd van harte welkom 
om eens langs te komen in de 
showroom in Buinerveen. Wij 
geven u graag persoonlijk ad-
vies.

 Mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3

9524 PA Buinerveen
T : 06 - 20548040

E : info@mibuwijnen.nl
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Sinds 1993 kent Nieuw-Buinen 
een klassiek schilder in de per-
soon van Steven van der Sluis. In 
dat jaar besloten de heer en 
mevrouw Van der Sluis te gaan 
genieten van een welverdiend 
pensioen in het hun, door vakan-
ties bekende, vertrouwde Dren-
the. Ze kochten een huis aan het 
Noorderdiep 122 en richten een 
ruimte in als atelier. Hier kon 
Steven zijn passie uitoefenen als 
klassiek schilder geschoold aan 
de Amsterdamse School. 
Een passie gegroeid uit nood-
zaak. Steven, een zeer actief ser-
vice monteur van auto's kreeg in 
1987 een dubbele hernia. Een 
regenachtige vakantie van 3 
weken op de Veluwe begon lang 
te duren totdat hij zijn vrouw 
haar hobby uit zag oefenen en 
zich afvroeg of hij dat ook zou 
kunnen. Zij beschilderde voor-
werpen met Hindeloper motie-
ven en met de zogenaamde Stap-
horster Stip. Hij wilde dat ook 
wel eens proberen. Circa een half 
jaar na deze vakantie is hij 
begonnen met schilderlessen van 
Tiekstra, later de Amsterdamse 
School. Hier heeft hij vooral 
goed leren kijken en zich de tech-
niek eigen gemaakt. Het echte 
kijken was een openbaring op 
zich. Trots op zijn echte eerste 
boom vroeg zijn docent hem wat 
voor boom het nu eigenlijk was, 
een eik, een spar of misschien 
wel een beuk? Tja, en dat was 
even slikken, want zo had hij er 
helemaal niet naar gekeken! 
Maar gaandeweg tijdens vele 
lessen ontwikkelde hij zijn eigen 
stijl. Een klassiek schilder, ook 
wel de romantische schilder 
genoemd, met heel herkenbare 
realistische schilderijen. Van 
natuurschoon, tot stillevens, 
boten, dieren en in opdracht 
geschilderde huizen en boerde-
rijen. In het jaar van de boerderij 
een paar jaar geleden heeft hij 

Klassiek schilder exposeert
verscheidene boerderijen vastge-
legd op linnen. Een mooi voor-
beeld had hij nog hangen, de boer-
derij van Kunst, aan het Noorder-
diep, nummer 39. Portretten en 
mensen schildert hij eigenlijk 
niet. Ook op dit moment was hij 
bezig aan een opdracht maar die 
werd zeer geheim gehouden 
omdat het vaak een bijzondere 
cadeau betreft. 
Tijdens vakanties doet hij inspi-
ratie op. De verschillende sferen 
zijn dan ook terug te vinden in 
zijn schilderijen. De mediterrane 
sfeer na een vakantie in Frank-
rijk, mystieke bergsferen na een 
vakantie in Oostenrijk of authen-

tieke tafereeltjes gespot in Noord 
Brabant. Elk schilderij openbaart 
de verschillende inspiraties die 
Steven had om het doek op te 
zetten en uit te werken. 
Zijn eerste expositie was in een 
notariskantoor te Uithoorn. Erg 
spannend maar niet alleen leuk 
vanwege de reacties, maar ook 
nog goed verkocht. In onze omge-
ving heeft hij ook op verschillen-
de plaatsen geëxposeerd. In 
diverse verzorgingstehuizen, 
gemeentehuizen en ook de bur-
gemeester heeft enthousiast bij 
hem een bezoek afgelegd om zijn 
werk te bewonderen. 
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker 
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?

Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een 
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot 
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.

Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo, 
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.

Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in! 
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement 
vanaf € 12,50 per jaar.

Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de 
peuterspeelzaal. 

Openingstijden: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
                             woensdag van 8.30 tot 9.30 uur

Speelotheek Kiekeboe 
Noorderdiep 127

9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

Ook deelname aan diverse kunst-
markten geven zijn werk meer 
bekendheid. 
Sinds 15 jaar neemt Steven deel 
aan Kunst in de Kas. Een initia-
tief in en rond Erica/Kla-
zienaveen waarbij tuinders hun 
kassen beschikbaar stellen voor 
exposities. Ieder jaar krijg je een 
andere kas aangewezen waar je 
je spullen kunt tentoonstellen. 
Dit is elk jaar de eerste zondag 
van oktober. Ook sinds een jaar 
of 15 laat hij zijn werk zien in de 
garage. Vanaf Pasen tot ongeveer 
oktober heeft hij een doorlopen-

de tentoonstelling ingericht aan 
het Noorderdiep 122 waar ieder-
een welkom is. Iedere donderdag 
van 11.00u tot 17.00 is hij geo-
pend. Op afspraak is natuurlijk 
ook buiten deze openingstijden 
veel mogelijk, ook voor kleine 
gezelschappen zoals bijvoor-
beeld vrouwenverenigingen. Hij 
ontvangt u graag om te vertellen 
over het ontstaan van de verschil-
lende schilderijen en de bijbeho-
rende achtergronden. 
Mooie bijkomstigheid tijdens 
een bezoek is dan ook de hobby 
van zijn vrouw, naaldkunstena-

res en kartonnage. Mooie, unieke 
cadeautjes zijn hier ook te ver-
krijgen van haar hand. Naast 
natuurlijk de schilderijen die hier 
ook van eigenaar kunnen wisse-
len.
De heer en mevrouw Van der 
Sluis heten u graag welkom tij-
dens de openingstijden aan het 
Noorderdiep 122 of op afspraak.

Marjan Poelman
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Nieuws van de 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

Woensdag 17 april
 is de afdeling Nieuw-Buinen op 
bezoek geweest. Op het pro-
gramma stond De Keukentuin uit 
Zuidbroek. Zij vertelden over 
kruiden en groentes, waarbij ze 
veel takjes en plantjes lieten rond-
gaan .Ooit begonnen in het West-
land, maar uiteindelijk uitgewe-
ken naar Zuidbroek, waar meer 
ruimte was om de biologische 
kwekerij verder uit te breiden. 
De Keukentuin is een biologisch 
bedrijf met EKO-keurmerk.  De 
stekjes en zaden worden voorge-
kweekt in een tunnelkas. Als de 
plantjes groot genoeg zijn wor-
den ze afgehard op de koude 
grond in de kas en worden daarna 
buiten in de volle grond gezet of 
in een pot. De plantjes worden 
verkocht aan de groothandel van 
winkelbedrijven, in reformwin-
kels of op biologische boeren-
markten, maar ook in hun eigen 
landwinkeltje. De Keukentuin 
wint zelf zaden van eigen planten 
en gebruikt die weer voor het 
opkweken van nieuwe planten. 
Sluipwespen zijn hun biologi-
sche bestrijdingsmiddel. De ver-
schillende kruidenplantjes en 
zaden konden gelijk gekocht 
worden. Tot slot konden we een 
paar heerlijke receptjes proeven, 
kruidenboter met Chinese bies-
look en krulpeterselie, knoflook-
dillesaus en een heerlijke dres-
sing, lekker bij een garnalen-
cocktail of op stokbrood en/of 
toost en kreeg iedereen de recep-
ten hiervoor mee naar huis.

Donderdag 25 april 
ging de museumgroep naar Edith 
Benedictus, glaskunstenares in 
Hooghalen. 

Zij heeft van glas een portret 
gemaakt van Beatrix.    Edith 
maakt beelden van glas in 
prachtige kleuren, die tentoonge-
steld staan in het atelier en in de 
tuin. Een beeld van glas wordt in 
de oven gebakken en laag voor 
laag opgebouwd. De juiste tem-
peratuur, de tijd dat een voor-
werp in de oven ligt en het laten 
afkoelen is van groot belang voor 
het eindresultaat. 
Onze jaarlijkse reis is gehouden 
op dinsdag 14 mei. Per touring-
car naar Oude Pekela, waar van 
koffie en taart werd gesmuld. 
Daarna naar Bad Zwischenahn  
om op een rondvaartboot te 
genieten van de omgeving en van 
een lekkere lunch. Tot slot brach-
ten we een bezoek aan Park der 
Gärten. Een geweldig mooi park 
met vele soorten tuinen en een 
heel groot rododendronpark. Er 
is een nieuw bezoekerscentrum, 

waar tevens een winkel aanwezig 
is.In Rhede stond een heerlijk 
diner voor ons klaar.
                                      
Op woensdag 29 mei hielden 
Jennie van Beek en Heidi Meen-
derman een lezing over Buurt-
zorg. De organisatie bestaat 5 
jaar en heeft 6000 medewerkers. 
Er is 1 directeur, Jos de Blok, en 
verder is er geen management. Er 
zijn teams bestaande uit 8 – 12 
verpleegkundigen. Via de huis-
arts of een transferverpleegkudi-
ge kan deze vorm van hulp naast 
die van bv. Thuiszorg aangebo-
den worden, waarna de patiënt 
zelf een keuze kan maken.  Aan 
o.a. deze soorten van zorgvragen 
kan worden voldaan: wondzorg, 
diabeten, stomazorg, oogdruppe-
len, catheter, terminale zorg, 
steunkousen.
Buurtdiensten geeft huishoude-
lijke hulp en wordt via de WMO 
geregeld. Dit staat los van Buurt-
zorg.
Onze volgende bijeenkomst is op 
woensdagavond 18  september; 
Jan Weits gaat met ons een quiz 
doen over Drentse dorpen.

Tuinclub
Maandag 3 juni naar City Cha-
nel Garden in Stadskanaal, waar 
we gastvrij door de fam. Lourens 
zijn ontvangen. Een prachtige 
tuin met planten in de kleuren 
rose, rood, paars, geel en wit. 
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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. 

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

Tevens staan er verschillende 
objecten opgesteld.
Voor het komende seizoen staan 
de volgende tuinbezoeken op het 
programma:
Donderdag 4 juli naar kwekerij 
Jacobs in Vriescheloo, vertrek 
vanaf het dorpshuis om 13.00 
uur.
Maandag 8 juli naar de tuin van 
Piet den Haan, Noorderdiep 110, 
Nw-Buinen. 14.00 uur.
Maandag 26 augustus naar 
Ria's Tuin in Valthe, vertrek 
vanaf het dorpshuis om 13.30 
uur.
Maandag 14 oktober stekjes en 
zaden ruilen bij Roelien om 
14.00 uur.

Eetclub
Een groep van 17 vrouwen heeft 
op vrijdag 7 juni genoten van 
een buffet bij Chinees Nieuwe 
Ster in Nieuw-Buinen. 
Op woensdagmiddag 4 septem-
ber om 15 uur vindt er een High 
Tea plaats bij Gerdien Veldhoen, 
Noorderstraat 2.
Vrijdagavond 4 oktober gaan 
we naar El Zorro in Buinen; aan-
wezig om 18 uur. Opgave bij 
Geesje Middeljans.

Fietsen
Op 20 juni gaan we de hele dag 
fietsen en op 22 augustus een 
halve dag. Info bij Nans vd Gies-
sen/Thea vd Teems.
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Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Bruggetje naar 't Meras
Na overleg met omwonenden en 
gemeente is besloten tot aanleg 
van een wandelpad bij OBS 75 
langs de kleuterspeelplaats rich
ting 't Meras, dat door een brug
getje toegankelijk zal worden 
gemaakt. Hiervoor zal een extra
 hekwerk worden geplaatst.
Op deze manier ontstaat een 
extra ingang naar ons bos 't 
Meras.
Een plan van aanpak is door de 
werkgroep gemaakt en naar de 
gemeente gestuurd. Dit ligt nu 
als voorstel bij het college. Nu 
pas blijkt dat er een vergunning 
nodig is, waardoor er vertraging 
is opgetreden in de uitvoering.

Nieuwbouwplan 
Zuidonder
We hebben veel positieve reac-
ties ontvangen, maar het heeft 
kennelijk meer tijd nodig dan 
gedacht. Het is over de vakanties 
heen getild en wij komen er zo 
spoedig mogelijk op terug. 

Speelvoorziening
Voetbalkooi
De voetbalkooi zal een plaats 
krijgen bij het voetbalveld en wel 
op de fietsenparkeerplaats. Een 
groot deel van de tegels is verwij-
derd door vrijwilligers en op pal-
lets gezet. De grond is ge-
ëgaliseerd en er zal gras in-
gezaaid worden. Ook hier moes-
ten de nodige formulieren wor-
den ingevuld, wat ook weer tijd-
verlies oplevert. Het ziet er nu 
naar uit dat binnenkort met de 
verdere uitvoering kan worden 
gestart.

Vooraankondiging 
Openstelling Vloeivelden 
AVEBE. 
AVEBE, opgericht in 1919, was 
eerst een marketing- en verkoop-
organisatie voor meerdere zelf-
standige Nederlandse aardappel-
zetmeelcoöperatieven. De term 
AVEBE is een afkorting van Aar-
dappelmeel Verkoop Bureau.
AVEBE is een innoverend 
bedrijf dat oplossingen maakt en 
verkoopt op zetmeelbasis voor 
voedings-, papier-, bouw-, tex-
tiel-, kleefstoffen- en diervoe-
dingsindustrieën.

Plaatselijk Belang is er in 
geslaagd om samen met AVEBE 
een dag te organiseren om een 
kijkje te nemen op de vloeivel-
den en nadere uitleg te krijgen 
over het proces van de waterzui-
vering. Aan het Noorder- en Zui-
derdiep ligt ongeveer een 50 ha 
groot gebied, waar het afvalwa-
ter van de fabriek in Gasselternij-
veen wordt gezuiverd. Aan het 
begin van de campagne – eind 
augustus/begin september – 
wordt de bevolking van ons werk-
gebied hiervoor uitgenodigd. Het 
is de bedoeling dat het bezoek op 
een zaterdag plaats zal vinden. 
Nadere informatie over tijd en 
plaats zal in de volgende dorps-
krant verschijnen. Ook zal er van 
AVEBE een artikel verschijnen 
in de volgende dorpskrant.

De werkgroep DOP bestaat uit: 
Wim Bruil, Jan Haikens, Jan van 
Noortwijk, Dennis Middeljans, 
Margriet Nascimento, Ina 
Habing en Herbert Lubbers.

Buinerveen
Nieuw-Buinen 

west
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Een geurige zomer,…

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 

milieu-klachtenlijn: 

0592 365303 

Catharina

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk

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

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil 212949
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959
Jan van Noortwijk 212298
Harm van Rhee 212610
Jorn Sterenborg
Lenie Poker, inzakee Bingo
Marius Kwaak 211810
 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Het bestuur vergadert ongeveer 
één keer per maand en tijdens die 
vergaderingen komen er ver-
schillende zaken aan de orde. 
Hieronder een paar van die zaken 
waar het bestuur de laatste tijd 
over heeft gesproken. 

Zolder
De nieuwe inrichting van de zol-
der vordert gestaag; maar als je 
een deel van de werkzaamheden 
zelf wilt doen om kosten te 
besparen moet je op de koop toe-
nemen dat de werkzaamheden 
wat langer duren. Maar het komt 
in zicht dat de opbergruimten 
gereed zullen zijn en dan is hope-
lijk het steeds weer kerende pro-
bleem m.b.t. opruimen eindelijk 
definitief voorbij. De vereni-
gingen die dan spullen zullen 
willen bewaren in het dorpshuis 
hebben dan hun eigen ruimte, 
eventueel gedeeld met een ande-
re vereniging. 

Rookbeleid 
Zoals iedereen wel weet is er 
sprake van een anti rookbeleid 
van onze regering. Alleen in klei-
ne cafe's met minder dan 70 m2 
ruimte en slechts één arbeids-
plaats is het rookverbod voorlo-
pig nog niet aan de orde. Het 
dorpshuis valt niet onder die uit-
zondering alleen al niet omdat de 
cafezaal te groot is en ruim boven 
de 70 m2 uit komt. Wel mag er 
gerookt worden in de serre of 
buiten de deur van het dorpshuis. 
Hoewel vervelend maar we moe-
ten toch proberen ons er aan te 
houden omdat de boete's niet 
mals zijn.  

Peuterspeelzaal
Na het gereedkomen van de MFA 
te Borger dreigt de sluiting van 
de peuterspeelzaal in het dorps-
huis. Hoewel we hopen dat we dit 
nog kunnen voorkomen is het 
toch goed dat er alvast wordt 
nagedacht over een nieuwe 
bestemming van deze ruimte. 
Wellicht zijn er mogelijkheden 
om de jeugdsoos er in onder te 
brengen. Daarover is binnen het 
bestuur al een aantal keren van 
gedachten gewisseld. Een en 
ander is nog lang niet rond maar 
dan weet u dat dit tot de moge-
lijkheden kan gaan behoren. 

G. Plat 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:wimbruilerveen@gmail.com
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:jornsterenborg@live.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Nieuws CBS School 59
Jubileum juf Winkelman
Op 31 oktober 2000 werkte juf 
Winkelman voor het eerst op 
School 59. Nu, 12 1/2 jaar later, 
werkt de juf nog steeds bij ons op 
school, op haar vaste woensdag-
morgen. Reden dus voor een 
bescheiden feestje. De kinderen 
zongen een lied, er waren 
cadeautjes en het team lunchte 
met elkaar.

Koningsspelen
Op vrijdag 26 april deden we 
mee met de koningsspelen. We 
begonnen om half 9 met een over-
heerlijk ontbijt. De ouderraad 
had in alle klassen de tafels al 
feestelijk gedekt in rood, wit, 
blauw en oranje. Daarna luister-
den we via het digitale school-
bord  naar Willem-Alexander en 
Maxima, die het startsein voor de 
koningsspelen gaven. We deden 
met z'n allen een dansje  op het 
lied “Bewegen is gezond” van 
Kinderen voor Kinderen. De rest 
van de morgen had een zeer spor-
tief karakter. Op het plein deden 
de kinderen allerlei spelletjes, 
variërend van "van de troon 
gestoten" (blikgooien) tot 
"kroontje-prik”. Aan het einde 
van de morgen konden de koning 
en de koningin onderscheiden 
worden met een mooie medaille.

Project Bodem
Van 13 t/m 24 mei was ons jaar-
lijkse project. Het thema was dit 
jaar: "bodem". Er werd een ont-
dekpad uitgezet voor de kinderen 
van groep 1 t/m 3. In groepjes 
gingen de kinderen onder leiding 
van een bovenbouwer allerlei 
opdrachten doen die in het teken 
van het project stonden. De vol-
gende dag deden de bovenbou-
wers hun eigen ontdekpad. Als 
volleerde archeologen deden zij 
zelfs een echte grondboring. Als 
excursie hebben alle kinderen 
een bezoek gebracht aan het 
Hunebedmuseum in Borger.

Op pad
Ook dit jaar zijn alle kinderen 
weer een dagje op stap geweest. 
De kleuters brachten een bezoek 
aan “Wonderwereld” in Ter Apel. 
De kinderen van groep 3/4/5 heb-
ben in het “Verkeerspark” in 
Assen allemaal hun rijbewijs 
gehaald. Mede door het prachti-
ge weer hebben de kinderen een 
heerlijke dag gehad. De kinderen 
van groep 6/7/8 zijn zelfs drie 
dagen op stap geweest. Zij bivak-
keerden in “De Klonie” in 
Ellertshaar. Moe maar voldaan 
keerden zij op de fiets weer huis-

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

 CBS School 59, bezoekt u dan onze website:  
www.school59.nl
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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

Boven: Het echtpaar Hendrik Boekholt en Geessien Boekholt-Sanders, bewoonden het huis aan de Zuiderstraat 
32 Buinerveen, het woonhuis is later afgebroken en er staat nu een nieuwe bungalow. Ze zijn meer dan 70 jaar 
getrouwd geweest en hebben vele nazaten nog woonachtig in Buinerveen en Nieuw-Buinen en omgeving.

Onder: Egbert Boekholt en Fennechien Boekholt-Eising, zij bewoonden het huis Hoofdstraat 7 Buinerveen. 
Egbert was postkantoorhouder ook in het zelfde pand waar men in woonde. Later opgevolgd door K. Pranger en 
later door L. van der Schoot, het pand is later verbouwd en heeft nu alleen nog een woonbestemming.
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Nieuws van de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.

Dinsdag’s middags is onze vaste 
middag dat we met een groot 
aantal vrijwilligers druk in de 
weer zijn in ons verenigingsge-
bouw. Elk heeft er zo zijn taak en 
we hebben altijd veel plezier met 
elkaar tijdens de werkzaamhe-
den. Zo is Johan bezig met het 
maken van een maquette van het 
Dwarsdiep met zijn woningen, 
gebouwen van vroeger zo als dit 
eruit zag. Dan is Reind bezig  
met het maken van een kast voor 
exposities in een van de ruimtes. 
En zijn Meta, Willem, Ginie en 
Jacco bezig met het lezen en knip-
pen van artikelen uit kranten inza-
ke ons gebied Buinerveen en 
Nieuw-Buinen. Het rubriceren 
en opplakken van de artikelen 
ligt in de handen van Mies en 
Hirzo en die geven het ook een 
plaats in het archief. Dan hebben 
we nog Albert, onze computer-
man die druk in de weer is om een 
website te maken van en voor 
onze vereniging en het nodige 
scanwerk doet. Zo kunt u zien dat 
we niet stil zitten en druk bezig 
zijn met het opzetten en vastleg-
gen van ons archief. Ook krijgen 
we geregeld mensen over de 
vloer die het een en ander graag 
willen inzien en of materiaal 
voor onze vereniging willen 
afstaan. Ook u kunt een kijkje 
komen nemen, we laten u graag 
zien waar we zoal mee bezig zijn. 
De dinsdagmiddag is de vaste 
middag maar ook op een ander 
tijdstip kunt u natuurlijk na een 
telefoontje een en ander bekij-
ken. Ons verenigingsgebouw 
kunt u vinden aan de Parklaan 26, 
de oude bibliotheek en een deel 
van het dorpshuis 't Aailaand.
(ingang aan de Parklaan zijde )
Inmiddels is ons eerste nummer 
van het tijdschrift in 2013 ook 
weer uitgekomen, daar staat een 
bijdrage van ons bestuurslid 

Reind in over de Glasindustrie 
van Nieuw-Buinen. De moeite 
waard om het aan te schaffen, 
maar u kunt natuurlijk ook lid 
worden dan ontvangt u het tijd-
schrift 4 keer per jaar en u heeft 
gratis toegang tot lezingen die er 
worden georganiseerd door onze 
vereniging.

Voor meer info en of vragen kunt 
contact met ons opnemen.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger, 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl



Deze zomer weer een nieuwe!!

Woensdag 14 augustus t/m zaterdag 17 augustus

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site: 

www.spelweekbuinerveen.nl

Inschrijven mogelijk vanaf mei

Dag Tijd Groep 1 t/m 4 12+

4-7 jaar

Woensdag
14.00-16.00

Boerderijspeurtocht Titanic

20.00-22.00

22.00-00.00
Allo allo

Donderdag
10.00-12.00

Piraten vreetfeest

14.00-16.00
Kapitein Roodbaard Playing with balls

18.30-19.30
Schat zoeken

22.00-00.00
Headshot

Vrijdag
10.00-12.00

Sportbord

14.00-16.00
Wampex

18.30-19.30
Inkipinki

20.00-22.00

Groep 7/8 overnachten

Fridaynight fever

Zaterdag
07.00-08.00

Ontbijt Ontbijt

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.30

12.30-13.30

Klapper-de-klap / Pimp my bike

Ballonnen oplaten

Rondrit dorp

Eten in dorpshuis

De grote improvisatieshow

22.00-08.00

Groep 5/6 naar huis Dropping

Het grote ridderspel

Boebelziekte

Buinerveensche schatkamer

Groep 5 t/m 8

8-12 jaar

Fort bouwen

Smokkelspel

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

Let op: Wil je alleen deelnemen aan de dropping?

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



Dorpskrant Buinerveen Pagina 27

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

Naam + achternaam:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E -mail:

A dres:

P ostcode + W oonplaats:

Groep in schooljaar 2013/2014

W oensdag 14 augustus t/m  

z aterdag 17 augustus 2013

Opmerkingen:

V rijwilliger:

W anneer:

Deelnam e op eigen ris ico

D eelnam eform ulier S pelw eek  B uinerveen 2013
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Sportnieuws

Bestuur
Voorzitter: Wilma Hendriks 0599 619137  ewhendriks@hotmail.com
Penningmeester: Janny Smit 0599 617923  smit53@hetnet.nl
Secretaresse: Rina Olthof  0599 618511  rintintinshake@hotmail.com

O.K.K. Nieuw-Buinen

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. 

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

Maandag 18.00 - 19.00 u groep 4 t/m 6 
       19.00 - 20.00 u groep 7/8 en VO
Vrijdag 16.00 - 16.45 u groep 1 tm 3  
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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 € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar Turn groep 2 16.00-17.00 uur         € 6.50 p.m.
Jongens/meisjes 10 +  Turn groep 3 17.00-18.00 uur        € 6.50 p.m.
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar Turnen kleuters 15.45-16.30 uur € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar Turn groep 1 16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar Ouder- en peutergym 9.00-09.45 uur € 6,25 p.m.
In  't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames                                    Pilates                         09.00-10.00 uur        €7,00  p.m. 
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar Bewegen op Muziek   16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Tieners  14 jaar en ouder Streetdance 3 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Dames Aerobics/steps/callan. 19.30-20.30 uur € 8,00 p.m.
Dinsdag
Dames Zumba 09.00-10.00 uur € 10,00 p.m.
Kids 8 t/m 10 jaar streetdance 1 18.00-19.00 uur €   7.00 p.m.
Dames Keep fit 19.00-20.00 uur €   7,00 p.m.
Dames Zumba 20.00-21.00 uur € 10,00 p.m.
Woensdag
Jongens van 6 + Hip Hop 17.00-18.00 uur € 6,50 p.m.
Tieners  11 t/m 13 jaar Streetdance 2 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Donderdag
Alle leeftijden Zumba 19.30-20.30 uur € 10,00 p.m.

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

Regionale volleybalcompetitie 2012 / 2013
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Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Vissen:
Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen 
eo voor het seizoen 2013 zijn te koop bij:

Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia 

Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

De schaatsvereniging Buinerveen e.o. organiseert evenals andere jaren 

een aantal viswedstrijden en wel op:

Zaterdag   22 juni   21.00 uur - 24.00 uur ( bij voldoende deelname)
Zaterdag   13 juli    18.00 uur - 21.00 uur ( na afloop BBQ)
Zaterdag   10 aug..  18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag   14 sep..  13.00 uur - 16.00 uur
 
Het inleggeld is vastgesteld op:
Volwassenen           € 2.50
Jeugd t/m 12 jaar     € 1.00

Soms, heel soms komt het voor 
dat niet geheel duidelijk is waar de 
parkeerplaats is, en waarom die er 
eigenlijk is?!
Maar dit is niet de bedoeling of is 
de parkeerplaats te klein?

Wedstrijden

De schaatsvereniging organiseert 
jaarlijks een aantal vis-wedstrijden 
bij de ijsbaan. Op Zaterdag 1 juni 
hadden we een wedstrijd van 
18.00uur tot 21.00 uur.
 
Uitslag;
Jeugd:  1 L.Bos
 
Dames 1 T.J.Alberts- Boer
 
Heren   1  K.Ketelaar
            2  A Trip
            3  B v/d Veen

Het aanbrengen van 
beschoeiing rond de ijsbaan.
Het bestuur van de Schaatsvereni-
ging heeft 475 meter beschoeiing 
aangeschaft. Dit om te voorkomen 
dat de taluds nog verder inzak-
ken.We zijn nu een paar dagen in de 
week bezig deze beschoeiing te 
plaatsen.Dit geeft voor de vissers 
wel enig overlast.
Wel staan er veel vrijwilligers klaar 
om mee te helpen, zelfs Dhr. Kete-
laar uit Musselkanaal (70 jaar) 
komt met een schep en kruiwagen 
meerdere dagen per week helpen 
om de taluds in orde te krijgen.
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V.V. Buinerveen

FRITUURVET
Lever nu uw oude 

frituurvet of frituurolie 
in bij :

V.V. Buinerveen
Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 



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 informa-
tie.

Galm is de afkorting voor Gro-
ninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. 
Ongeveer 12 jaar geleden is daar-
om door de “Werkgroep Bewe-
gingsweten-schappen” aan de 
Universiteit te Groningen de 
sportstimulerings-strategie 
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld. 

Onze vereniging geeft, onder-
verdeeld in 8 groepen, in ver-
schillende plaatsen in de 
gemeente Borger –Odoorn men-
sen van 55 en ouder de moge-
lijkheid hun conditie te verbete-
ren. Onder deskundige leiding 
wordt aandacht besteed aan 

spierversterkende oefeningen 
zoals o.a. Pilates. Uiteraard 
wordt het spelelement niet verge-
ten.
Er zijn lesmogelijkheden voor 
overdag en avond. De lessen wor-
den gegeven van september t/m 
mei. 
(33 lessen a 2,10 per les). 

De eerste 2 lessen zijn gratis. 

Lekker bewegen voor de 55+ 
Galmvereniging Borger-Odoorn

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:
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Plaats Sporthal/gymzaal  wanneer tijdstip Info groep 
Buinen de Woerd  woensdag  10.00 - 11.00  0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 10.30 - 11.30 0599-212622 

Borger spelzaal de Koel dinsdag 
woensdag 
donderdag 

19.00 - 20.00 
10.30 - 11.30 
14.00 - 15.00 

0599-235376 
0591-513097 
0599-238908 

Klijndijk gymnastiekzaal woensdag 13.15 - 14.15 0591-532555 
0591-514896 

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942 
2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097 

 

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

A.Sloots
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Het Voorwerp
De voorwerpfoto in de dorps-
krant van april j.l. heeft een paar 
reacties opgeleverd. Daar zat wél 
de enig juiste bij. Die kwam van 
Geert Boekholt uit Buinerveen. 
Het ijzerwerk dat wordt getoond 
is een zakkenklem, of ook wel 
zakkenschaar genoemd. Stelt u 
zich voor een hijswerktuig dat 
bijvoorbeeld vanaf een kade een 
scheepsruimte gaat vullen met 
zakken veevoeder. Andersom, 
het lossen van de vracht, kan 
natuurlijk ook. Hoe werkt het ? 
De ribbels (of tanden) van de 
schaar bijten zich als het ware 
vast in de verpakking zodra er 
spanning komt op de ketting. En 
die spanning ontstaat zodra het 
hijswerktuig begint met het optil-
len van de te verplaatsen zak. 
Deze zakkenscharen waren in het 
verleden vaak te zien bij graan-
molens, opslagsilo's, overslag- 
en veevoederbedrijven. In onze 
regio was de zakkenschaar in 
gebruik bij Hollandia (Avebe) 
Nieuw-Buinen en daarmee wer-
den transportzakken van wel 100 
kilogram (zetmeel) verplaatst. 
Tegenwoordig worden deze klus-
sen geklaard met behulp van 
transportbanden.  
Er kwamen twee niet (geheel) 
correcte reacties binnen, al dan 
niet met grappige bijbedoeling-
en. Een lezer uit Buinerveen 
hield het op een cocosnotenkra-
ker, een mevrouw uit Nieuw-
Buinen zag er een verre voorlo-
per van de thans spraakmakende 
elektronische enkelband in. Ze 
lichtte dat toe met te verwijzen 
naar gevangenisattributen van 
vele eeuwen geleden. Ben van 
Lom uit Nieuw-Buinen zat er 
niet zo heel ver vandaan met 
diens suggestie: 'n hijswerktuig.
Ter afronding. De zakkenschaar / 
zakkenklem is te zien in de 
museumruimte van de Histori-
sche Vereniging Nieuw-Buinen / 
Buinerveen aan de Parklaan in 

Nieuw-Buinen (voorheen biblio-
theek). Daar komt ook de nieuwe 
uitdaging vandaan. Zie de foto. 
Voor wie de correcte naam van 
het voorwerp op die foto denkt te 
weten, die geeft dat door aan de 
hoofdredacteur (zie bladzijde 2) 
of aan

 Martin Snapper

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
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

Afgeschreven boeken en tijd-
schriften in bibliotheken
Vanaf maandag 3 juni verkopen 
de bibliotheken Borger, Nieuw 
Buinen, Odoorn en Valthermond 
weer hun afgeschreven boeken 
en tijdschriften. Boeken worden 
om diverse redenen afgeschre-
ven, zoals:
- ze bevatten verouderde infor-
matie
- ze zijn kapot
- ze worden al enige tijd niet meer 
geleend.
Tip: U kunt natuurlijk ook een 
afgeschreven boek meenemen 
op vakantie en na lezing iemand 
anders er blij mee maken. Of een 
voorraadje kinderboeken hebben 
voor logé's in de zomervakantie.

Dreumesuurtje in bibliotheek 
Nieuw Buinen
Vrijdag 21 juni is er weer een 
dreumesuurtje in de bibliotheek 
van Nieuw Buinen van 9.30-
10.30 uur.
Het dreumesuurtje is een gezellig 
uurtje, waarbij dreumesen en hun 
ouders/verzorgers of oppas 
elkaar ontmoeten. De activiteiten 
zijn gericht op stimulering van de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van het jonge kind. 
Tijdens het dreumesuurtje wordt 
er samen gelezen, gespeeld, ge-
zongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis

ZomerZinnen 2013 in 
Meppel op 22 juni.

Zaterdag 22 juni vindt in Meppel 
de zesde editie van het provinci-
aal literair midzomerfestival 
ZomerZinnen plaats. Schouw-
burg Ogterop en omgeving is die 
dag het zinderend middelpunt 
van vele literaire ontmoetingen. 
Vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur zijn 
er lezingen, interviews, work-
shops, theatrale verrassingen en 
muzikale optredens. Gasten zijn 
o.a. Leon de Winter, Jessica Dur-
lacher, Herman Brusselmans, 
Esther Gerritsen en Dichter des 
Vaderlands Anne Vegter. 

Juni - Maand van het 
Spannende Boek
Michael Berg wint De Gouden 
Strop met Nacht in Parijs  
Van 1 juni t/m 30 juni kunnen 
mensen het Crimezone Magazi-
ne gratis meenemen. Een jubi-
leumglossy (25 jaar Maand van 
het Spannende Boek) met inter-
views, leestips een quiz en een 
heleboel weetjes over het span-
nende boek. Bestsellerauteur 
Loes den Hollander schreef het 
geschenk van de Maand van het 
Spannende Boek: Nooit alleen.
“Nooit alleen”  wordt in juni in 
de boekhandel gratis weggeven 
bij de aankoop van 12,50 euro 
aan thrillers

Deze materialen zijn te 
leen in bibliotheken in 
Drenthe:.
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

home.online.nl/geerthilbolling

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpkrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geerthilbolling@online.nl

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:brammes@hetnet.nl
mailto:geerthilbolling@online.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl


Dorpskrant BuinerveenPagina 36

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

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


